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راميـن، على؛ فانى، كامران؛ سـادات، محمدعلـى (زير نظر):  ■ 
دانشـنامة دانش گسـتر (دورة هجده جلدى)، تهران، مؤسسـة 
،1389 اول،  چــاپ  روز،  دانش گسـتر  فـرهنـگـى  علمـى – 

شابك 978-600-5534-00-9

مقدمه
ــنامة عمومى مفصلى (با  ــتر، دانش ــنامة هجده جلدى دانش گس دانش
ــت كه با نظارت آقايان محمدعلى  حدود 59 هزار مدخل اصلى) اس
ــش جمع كثيرى از  ــادات و كامران فانى و على رامين و به كوش س
ــتاران (119  ــن) و مترجمان (66 تن) و ويراس ــندگان (165 ت نويس
ــتر روز در سال  ــة دانش گس ــتين بار در مؤسس تن)1 تدوين و نخس
ــنامه، به قلم رئيس  ــت. بنا بر پيشگفتار دانش ــر شده اس 1389منتش
ــتر، اين  ــة دانش گس ــنامه و مديرعامل مؤسس ــوراى علمى دانش ش
ــعة  ــه در آغاز در صدد بود «با روزآمد كردن و تكميل و توس مؤسس
ــى گامى در جهت پيشرفت فرهنگ و دانش در  دايره المعارف فارس
كشورمان بردارد»، ولى پس از ناكامى مذاكراتش با مؤسسة صاحب 
امتياز دايره المعارف فارسى، بر آن شد كه «رأسًا به تدوين دانشنامه اى 
ــتقل و مطابق با آخرين پيشرفت هاى علمى، با استفاده  از منابع  مس

داخلى و خارجى، همت گمارد». به اين ترتيب، دانشنامة دانش گستر 
ــال به طور كامل تدوين شد»، ولى بر خالف  ــت س «در طول هش
ــار دانشنامه هاى بزرگ فارسى «كه جلدهاى  روش معمول در انتش
ــترس استفاده كنندگان قرار مى گيرد»، يك جا  آن به تدريج در دس
ــار درآمد. «حدود 60 درصد از حجم دانشنامه ترجمه از منابع  به انتش
ــالم  معتبر خارجى و 40 درصد باقى مانده، كه حوزه هاى ايران و اس
ــط مؤلفين داخلى تأليف گرديد». در راهنماى  را دربرمى گيرد، توس
استفاده  از دانشنامه (صفحات دوازده تا هجده از جلد نخست) نيز باز 
تأكيد شده كه «مقاالت مربوط به ايران و اسالم تمامًا تأليفى است و 
به همت نويسندگان ايرانى نوشته شده و در اين حوزه هيچ مقاله اى 
ــيزده). اختصاص مدخل هاى فروانى  ترجمه نشده است»(صفحة س
ــخصيت هاى معاصر و زندة ايرانى از ديگر ويژگى هايى است  به ش
ــتر را از اغلب دانشنامه هاى فارسى اى  كه شايد دانشنامة دانش گس
ــورمان منتشر شده است، اگر نگوييم همة آنها،  كه تا به حال در كش
ــى از خوانندگان  ــايد همين مزيت را برخ ــازد؛ البته ش متمايز مى س
ــت، در نظر ايشان، روش  ــمارند، چه ممكن اس ــتى برش نوعى كاس
ــنامه كمابيش تبعيض آميز باشد.  ــخصيت ها در اين دانش انتخاب ش
ــته و  ــنامه خود اين احتمال را از نظر دور نداش اما تدوينگران دانش
نوشته اند «كوشش شده است كه با مشورت و صالح ديد متخصصان 
ــتى در نهايت انصاف و بى طرفى تهيه  در حوزه هاى مختلف، فهرس
ــود ... طبعًا در چنين كار كم سابقه اى افرادى از قلم افتاده اند كه  ش
حقًا شايستگى آن را داشته اند كه نامشان در اين دانشنامه بيايد. قبًال 
ــان پوزش مى طلبيم. بى ترديد هيچ امرى جز  از آنان و دوستدارانش
نقص كار ما در آن دخيل نبوده است و اميد است در چاپ هاى آينده 
ــود» (جلد نخست، صفحة هجده).  با تذكر صاحب نظران جبران ش
ــخصيت هاى  اما نبايد فراموش كرد كه گنجاندن مدخل هايى به ش
زندة معاصر تنها به شرطى مزيت برجستة اين دانشنامه خواهد ماند 
كه به راستى در چاپ هاى آينده اطالعات مربوط به اين شخصيت ها 
ــود، و گرنه اين ويژگى نه تنها مزيتى شمرده نخواهد شد،  روزآمد ش
بلكه ديرى نمى پايد كه دانشنامه با مجموعه اى از اطالعات منسوخ 

دربارة اين شخصيت ها انباشته شود.  
ــنامة دانش گستر به راستى كار گسترده اى است، و تدوين  دانش

منارة بلند بر دامنة الوند
مرورى بر دانشنامة دانش گستر

صالح طباطبايى ■ 
نويسنده و پژوهشگر*
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الوند مرورى بر دانشنامة دانش گسترالوند مرورى بر دانشنامة دانش گستر

ــش هاى فردى دلسوزانه و  ــتلزم كوش ــكل فعلى اش، مس آن، در ش
ــت. اما چنان كه در راهنماى استفاده از  همت جمعى بلندى بوده اس
ــنامه نيز آمده است، «بى ترديد در اثرى چنين گسترده و متنوع  دانش
كژى ها و كاستى هاى بسيار راه يافته» (جلد نخست، صفحة هجده). 
وجود كاستى و خطا در هر كتاب مفصلى، به ويژه هنگامى كه با كار 
ــد، امر نامعمولى نيست، و نگارندة اين سطور  گروهى پديد آمده باش
به مناسبت نگارش نقدهايش بر پاره اى از كتاب ها يا مجموعه هاى 
ــده، به اين امر واقف  ــر ش بزرگى كه در مغرب زمين تأليف و منتش
ــت كه خصوصيت مهم و  ــت2. ولى بايد اين نكته را در نظر داش اس
ــنامه ها، «قابل اعتماد بودن»  متمايز كتاب هاى مرجع، به ويژه دانش
ــى اطمينان بخش ترين شيوة نگارش  ــنامه نويس ــت؛ دانش آنها اس
ــيوه اى كه خوانندگان را، كمابيش چشم بسته، به پذيرش  است، ش
ــت، فرامى خواند. از اين رو، انتظار  ــنامه آمده اس هر آن چه در دانش
مى رود – و اين انتظار معقولى است– كه فراوانى خطا در كتاب هاى 
ــاير انواع كتاب ها  ــى كمتر از س ــنامه ها، بس مرجع، و خصوصًا دانش
ــنامه اى، به لحاظ كمى و  ــكالت در دانش ــد. حال اگر انواع مش باش
ــود كه «اعتمادپذيرى» آن مورد پرسش  كيفى، به حدى نزديك ش
قرار گيرد، بايد با نگارش نقدهايى جدى بر كتاب، تهيه كنندگانش 
ــرد تا در چاپ هاى بعدى، آن اثر  ــتى ها ترغيب ك را به رفع آن كاس
ــود. از بخت  ــرى، حيثيت آن اعاده ش ــته تر گردد، و، به تعبي پيراس
ــنامة دانش گستر، پيش  از همه، منتقدان را  نيك، تدوينگران دانش
ــتى هاى احتمالى اين كتاب فراخوانده اند: «اميد است  به اصالح كاس
ــزد كردن آنها ما را يارى دهند تا در  ــنج با گوش كه نقادان نكته س
ــيم» (جلد  ــت هاى آينده در رفع و اصالح و تكميل آن بكوش ويراس

نخست، صفحة هجده). 

بررسى
ــتى هاى موجود در دانشنامة دانش گستر را ،  با وجود گوناگونى  كاس
ــكلى (صورى)  ــاى داد: ش ــتة اصلى ج ــوان در دو دس ــا، مى ت آنه
ــام مختلفى از  ــته به اقس ــى. اما در هر يك از اين دو دس و محتواي
ــر مى آيد، به  ــدة آن چه در زي ــم. بخش عم ــكالت برمى خوري مش
ــنامة  ــكالت در دانش ذكر نمونه هايى چند از انواع گوناگون اين مش
ــتراختصاص يافته است. پيدا است كه ذكر همة موارد يك  دانش گس
ــت، ولى در  ــه يك در اين مجال كوتاه نه ممكن و نه مطلوب اس ب
ــيوه اى عملى براى اصالح عمدة كاستى هاى  بخش پايانى مقاله ش

موجود در دانشنامه پيشنهاد شده است. 

اشكاالت صورى . 1 
ــان و، در  ــط صحيح مدخل ها، پرهيز از تكرار مدخل هاى يكس ضب
ــدك، ارجاعات  ــه يكديگر، غلط هاى چاپى ان ــوض، ارجاع آنها ب ع
ــق (در صورت ذكر آنها)،  ــح و دقيق، معادل هاى خارجى دقي صحي
استفاده از تصاوير مرتبط به مدخل ها (در صورت استفاده از تصاوير)، 
ارائة اطالعات شرح حالى دقيق، و، سرانجام، ترتيب الفبايى درست 
ــروط صورى ناگزير در دانشنامه  ــنجيدة مدخل ها همواره از ش و س
ــت كه هيچ يك از اين الزامات  ــگفتى اس ــى بوده اند. جاى ش نويس

شكلى در دانشنامة دانش گستر تمام وكمال رعايت نشده اند.

ها ضبط نادرست مدخل . 1-1
ــى در  ــا ارجاع ــى ي ــاى اصل ــى از مدخل ه ــى رود برخ ــار نم انتظ
ــده باشد؛ اين خطايى است  ــنامه هاى معتبر، نادرست ضبط ش دانش
ــفانه بارها در دانشنامة دانش گستر با آن روبه رو مى شويم.  كه متأس
ــت يا غيردقيق مدخل هاى دانشنامه  تنها نمونه هايى از ضبط نادرس

را در اين جا مى آوريم. 
ــهر  ــرقى ش ــمال ش ــاه زنده در ش نام آرامگاه معروف ش ●
ــمرقند كه به دليل آن كه مدفن ادعايى ُقَثم ابن عباس، عموزادة  س
پيامبراسالم (ص)، را در خود جاى داده، چنين خوانده شده (هيلنبرند، 
ــالمى: شكل، كاركرد، معنى، ص261)، به خطا  رابرت،  معمارى اس
ــنامه «شاه زند» آمده است (جلد 10، ص420، مدخل «شاه  در دانش

زند»).
 ●،(«جلد 14، ص 422، مدخل «لسترينچ، گاى)در دانشنامه

حدود 60 درصد از حجم 
دانشنامه ترجمه از منابع معتبر 
خارجى و 40 درصد باقى مانده، 
كه حوزه هاى ايران و اسالم را 
دربرمى گيرد، توسط مؤلفين 
داخلى تأليف گرديد
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دانشنامة هجده جلدى 
دانش گستر دانشنامة 
عمومى مفصلى است 
كه با نظارت آقايان 
محمدعلى سادات و 
كامران فانى و على 
رامين و به كوشش 
جمع كثيرى از 
نويسندگان و مترجمان 
و ويراستاران تدوين 
و نخستين بار در 
مؤسسة دانش گستر 
روز در سال 
1389منتشر شده 
است

ــترنج/ ــى، گاى لس ــناى انگليس ــناس نام آش نام خانوادگى خاورش
لسترينج (1854-1933)، در فارسى به صورت نادرست «لسترينچ» 
 Gay ــى به اشتباه (با «چ» به جاى «ج») و نام كوچكش در انگليس
ــده، حال آن كه Guy صحيح است. وانگهى، در دانشنامه  ضبط ش
شكل انگليسى نام خانوادگى اش نيز به صورت L’Estrange آمده، 
 Le ــرح حالى ملى آكسفورد3 به صورت ولى اين نام در فرهنگ ش

Strange ضبط شده است.4
ــهير وابسته به  ــنويس ش ــنقرى تبريزى، خوش جعفر بايس ●
ــنقر ميرزا، شاهزادة هنرپرور تيمورى، كه به همين دليل  دربار بايس
ــت (پاكباز، رويين، دايره المعارف  ــنقرى» معروف اس به لقب «بايس
ــنقر  ــنامه (جلد4، ص 10، مدخل «بايس ــر، ص 186)، در دانش هن
ــنقرى (منسوب  ــنقر، و نه بايس تبريزى، ميرزا جعفر»)، به خطا بايس
به بايسنقر)، معرفى شده، و نامش به همين صورت نادرست ترتيب 
ــت كه به فاصلة يك مدخل پس  ــى يافته، و اين در حالى اس الفباي
ــنقر ميرزا، غياث الدين»،  از اين (جلد4، ص11، ذيل مدخل «بايس
ــنقرى ذكر  ــتى جعفر بايس ــنويس به درس ــام اين خوش ــطر9) ن س
ــت كه در جلد ديگرى از دانشنامه به مدخل  ــت. عجيب اس شده اس
ــى نيست جز همين جعفر  «جعفر تبريزى» برمى خوريم كه البته كس
ــنغرى)  ــنقرى تبريزى: «...جعفر تبريزى (ملقب به جعفر بايس بايس
ــورى...» (جلد6،  ــنويس و كتابدار عصر تيم ــا با «غ»] خوش [اين ج

ص553، ذيل «جعفر تبريزى»).
ــت مدخل ها كه در اين جا مى آوريم،  دو نمونة ديگر از ضبط نادرس
ــتى خطاهاى بزرگى اند، چندان بزرگ كه انتظار وقوع آن را  به راس

در هيچ دانشنامه اى نداريم:
كيا، محمد» برمى خوريم   در جلد 9، ص 747، به مدخل «سعيدى
ــرح حال محمد سعيدى (1286-1361 ش.)، مترجم  كه تمامًا به ش
ــورمان مربوط است؛ ضمنًا با كمال  ــندة كش و روزنامه نگار و نويس
ــگفتى مى بينيم كه به جاى تصوير آقاى محمد سعيدى، تصوير  ش
ــعيدى كيا (1325ش.-    ) دولتمرد و وزير سابق در  آقاى محمد س

ذيل اين مدخل آورده شده است!
ــرك،  «ك ــورت  ص ــه  ب ــى  مدخل ــل  ذي  ، 41ص ــد13،  جل در 
ــت:  ــن آمده اس داگالسKirk, Douglas (1987-1900) » چني
ــينما.  ــى يرك5  كارگردان آلمانى س ــام اصلى: كالوس دتلف س «ن
ــة  ــيار تكان دهنده اى همچون وسوس ــوود ملودرام هاى بس در هالي
ــبب انتقاد صريح از جامعة  ــاخت كه به س ــكوه (1954) ... را س باش
ــده اند». كارگردانى كه در اين مدخل با  بورژوازى آمريكا ستوده ش
ــت، كسى نيست جز داگالس  عنوان داگالس كرك معرفى شده اس
ــوود، كه به دليل  ــى- دانماركى تبار هالي ــيرك،6 كارگردان آلمان س
ــخصى، چون وسوسة باشكوه  ــاخت آثار ملودرامش به سبكى ش س
ــت.7 آن  (1954) و هرچه خدا بخواهد(1955)، آوازة بلندى يافته اس
ــگفتى مان مى افزايد آن است كه به جاى تصوير داگالس  چه بر ش
ــهور  ــيرك، تصويرى از كرك داگالس (1916-    )، بازيگر مش س

آمريكايى، در ذيل اين مدخل نقش بسته است!
گاهى در مدخل هاى ارجاعى، خطاى ضبط نادرست روى داده است. 

تنها به ذكر دو نمونه بسنده مى كنيم.
ــتانى،  ــهير مجارس ــناس ش ــام خاورش ، ن 205 ــد 14، ص در جل
ايگناتس گولدتسيهر8 (1850-1921)، چنين ارجاع داده شده است: 
ــتى  ــه بايس ــال آن ك ــس(، ح ــر، ايگنات )گولدتسـهير گلدزيه

گولدتسيهر ذكر مى شد.
ــه معناى كاخ دزدان)،  ، قصر اللصوص (ب 359 ــد 12، ص در جل
ــاده بود (دايره المعارف  ــه عرب  بر معبد ناهيد در كنگاور نه نامى ك
فارسى، ج2، ص2281، ذيل «كنگاور»)، به صورت زير ارجاع داده 
ــگاور). چنان كه  ــت: قصـر الصـوص  آناهيتا، معبد (كن شده اس
پيداست به جاى اللصوص (ال + لصوص)، الصوص (ال + صوص) 

آورده شده است.
و گاهى نيز به نظر مى رسد كه شرحى كه ذيل مدخلى آورده شده، 
ــى كه آن مدخل  ــت، گوي ــع، به خود آن مدخل مربوط نيس در واق

به اشتباه ذكر شده باشد. به مثال زير دقت كنيد:
ــل «قرص ضدباردارى»  ، بالفاصله در ذي 318ــد 12، ص در جل
آمده است: «اصطالحى براى اشاره به قرص هاى ضدباردارى». اين 
جمله كه «قرص ضدباردارى اصطالحى براى اشاره به قرص هاى 
ــت، مگر آن كه بگوييم مراد  ــت، يكسره حشو اس ضدباردارى» اس
 P با) the Pill ــه واژة ــن مدخل آن بوده ك ــنده يا مترجم اي نويس
ــى اين مدخل در مقابلش  ــه به عنوان برابرنهادة انگليس بزرگ)، ك
ــه قرص هاى  ــاره ب ــت كه  براى اش ــى اس ــده، اصطالح آورده ش
ــود واژگان «قرص ضدباردارى»  ــاردارى به كار مى رود، نه خ ضدب

كه در اين جا مدخل اصلى است. 

هاى تكرارى مدخل . 1-2
ــان و عدم  ــه اى از تكرار مدخل هاى همس ــش1- 1 به نمون در بخ
ــنقرى تبريزى اشاره  ــتفاده از ابزار ارجاع در خصوص جعفر بايس اس
ــنامه آمده است كه اين  ــت دانش كرديم. با آن كه در آغاز جلد نخس
ــى دارد» (جلد 1، ص  ــل ارجاع ــش از 8000 مدخ ــه «بي مجموع
ــل مدخل هايى كه به  ــرح هاى مفّص ــيزده)، تكرار مكررات و ش س
ــاع، كه مطالب  ــتفاده از ارج ــوع واحدى تعلق دارند، بدون اس موض
ــتر روى  ــنامة دانش گس ــرارى را كاهش مى دهد، بارها در دانش تك
ــت. مثال هايى كه در زير مى آيند، مدخل هاى مشروحى اند  داده اس
ــا به موضوع واحدى مى پردازند، ولى به يكديگر  كه هرجفت از آنه

ارجاع داده نشده اند.
آزاد، ابوالـكالم(1888-1958) (جلد1، ص 226-225، 44 
ــطر)/ ابوالـكالم آزاد، احمـد(1958/1379-1888/1305)  س

(جلد1، ص733، 25 سطر)
آنندراج (جلد1، ص 546، 14 سطر)/ فرهنگ آنندراج (جلد11، 

ص781، 13 سطر)
ــد1، ص723، 8  ابوالحسـن مسـتوفى غفارى كاشـانى (جل
سطر)/ مستوفى غفارى، ابوالحسن (جلد 15، ص 499، 9 سطر)

ــطر)/ مـار افعى (جلد 14، ص  افعى (جلد 2، ص 676، 11 س
718، 15 سطر) 

سي
فار

ي 
ب ها

كتا
سي 

و برر
قد  

ن
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ــطر)/ مسجد تارى خانه  تارى خانه ( جلد 5، ص 613، 10 س
(جلد 15، ص 506، 17 سطر)

هاى چاپى و ضبط نادرست يا ناهمگون اَعالم  غلط . 1-3
ــنامه ها اين است كه غلط هاى چاپى چندانى در  از ويژگى هاى دانش
ــامى خاص) به درستى و به شكل  ــود و اَعالم (اس آنها ديده نمى ش
همگون در سراسر متن ضبط مى گردد. همكارى بيش از 100 تن از 
ويراستاران و چندين نمونه خوان در تدوين و آماده سازى دانشنامة 
ــتر اين نويد را به خوانندگانش مى داد كه اين دانشنامه نيز  دانش گس
ــد. حقيقت اين  ــن گونه لغزش ها تا حد زيادى بركنار مانده باش از اي
است كه نمى توان دانشنامه را، از اين جهات، كتابى پرغلط برشمرد، 
ــت، به ويژه  ــتباهات در آن  به هيچ روى كم نيس ولى وقوع اين اش
ــراه كننده اند؛ نمونه هايى از غلط هاى  ــه گاهى اينها كامًال گم آن ك

چاپى را ببينيد: 
، ذيل «صفى الدين اُرَموى»، نام اصلى  ●5 در جلد 11، ص
ــف بن فاحر»  ــن ابى المفاخر يوس ــورت «عبدالمؤمن ب ــه ص وى ب
ــد  ــدش فاخر (با «خ»)  ذكر مى ش ــتى نام ج ــت، كه بايس آمده اس
ــيخ آقابزرگ، الذريعه الى تصانيف الشيعه، جلد 23، ص  (طهرانى، ش

257؛ زركلى، خيرالدين، األعالم، جلد 4، ص 170).9 
ــت:  ، ذيل «ظواهرى، ايمن» آمده اس ●179 در جلد 11، ص
«در 1998 با اسامه بن الدن در تأسيس الجبه اسالميه لتحرير االرض 
المقدسه همكارى كرد». چنان كه پيداست، «الجبهه االسالميه» به 

خطا ضبط شده است.      
ــران (كتاب)»،  ــالب اي ــل «انق ، ذي ●220 ــد 3، ص در جل
آمده است: «نوشتة ادوارد گزنويِل براون (1862- 1926)، كتابى در 
ــندة اين كتاب ادوارد  ــروطيت». اما مى دانيم كه نام نويس تاريخ مش
گرنويل (با «ر») براون10، خاورشناس شهير انگليسى، است (بدوى، 

عبدالرحمن، دائره المعارف مستشرقان، ص 103).
ــل «دروازه هاى يزد»، نام  ، ذي ●29-28 ــد 8، صص در جل
ــتر رو به  ــجد حظيره (با «ح» و «ظ») و دروازة حظيره، كه پيش مس
روى آن مسجد واقع بود(مجدزادة صهبا، جواد، «ابنيه و آثار تاريخى: 
دروازه هاى نهصد و سى ساله»، يادگار، شمارة 3 صص73- 74)، به 

خطا خطيره (با «خ» و «ط») ضبط شده است.11 
ــم:  مى خواني ــرون»  «بتات ــل  ذي  ، ●23 ص   ،4 ــد  جل در 
ــتر از 340  «بتاترون هاى بزرگ باريكه هاى الكترونى با انرژى بيش
ــى توليد مى كنند». اما  ــون الكترون وات براى مصارف پژوهش ميلي
ــت نه الكترون  ــت  (eV) واحد انرژى اس ــرون ول ــم كه الكت مى داني

وات.12
ــتى در ضبط اَعالم نيز به فراوانى ديده مى شود. در زير تنها  نايكدس

دو نمونه از آن را مى آوريم:
، ذيل «الحمرا»، مى خوانيم: «اين بنا  ●757 ــد 2، ص در جل
...در ناحية ابن االحمر، توسط بنيادگذار سلسلة ناصريان و جانشينانش 
ــله اى كه ذيل اين مدخل، « ناصريان» خوانده  ــاخته شد.» سلس س
ــت. اما در جلد3،  ــده، در واقع، خاندان بنى نصر يا بنى احمر اس ش

ص175، ذيل «اندلس» در دانشنامه به درستى آمده است: «خاندان 
بنى احمر يا بنى نصر...آخرين سلسلة اسالمى است كه بر قسمتى از 
اندلس...حكومت داشت. قصر سلطنتى الحمرا، در غرناطه،... از اين 

سلسله باقى مانده است...».  
، ذيل «گناه جبلّى»، دو بار از توماس  ●113 در جلد 14، ص
ــور، نام برده  ــيحى نام ــاس13 (1225- 1274م.)، متكلم مس آكوين
شده است: يك بار به صورت آكويناس (ستون دوم، سطر 17) و بار 
ديگر به شكل نادرست آكونياس (ستون دوم، سطر 21)، ولى ضبط 
ــنامه به صورت آكوئيناس است (جلد 6، ص  اصلى نام وى در دانش

297، ذيل «توماس آكوئيناس قديس»).

ارجاعات نادقيق 1-4 .
ــت كه به  ــاى فراوانى اس ــاوى مدخل ه ــتر ح ــنامة دانش گس دانش
ــى اين ارجاعات  ــده اند. اما گاه ــاى ديگرى ارجاع داده ش مدخل ه

دقيق نيستند. به ذكر سه نمونه  بسنده مى كنيم.
ــدن» به مدخل  ــل «نوبيا، تم ، مدخ ●58 ــد 17، ص در جل
ــت، ولى چنين مدخلى در  اصلى «نوبى، تمدن» ارجاع داده شده اس
ــت، بلكه فقط مدخل «نوبى» (جلد 17، ص 58) در  ــنامه نيس دانش

دانشنامه وجود دارد. 
ــترخاتون، آرامگاه»، اين  ، ذيل «اس ●343 ــد 2، ص در جل
 ــده: «نيز ــل اصلى به مدخل اصلى ديگرى حوالت داده ش مدخ
ــد 5، ص 500، مدخل مورد ارجاع به  ــران، بقعه». ولى در جل پيربك

صورت «پيربكران، مقبره» ضبط شده است.
ــوب و امكان» و  ــل «برهان وج ، ذي ●260 ــد 4، ص در جل
ــده، اما،  ــه «برهان صديقى» ارجاع داده ش ــان آن مدخل، ب در پاي
ــى رود، به جاى آن، مدخل «برهان صديقين» در  چنان كه انتظار م

دانشنامه آمده است (جلد 4، ص 257).

معادل هاى خارجى غيردقيق يا نادرست. 1-5
ــتر معادل هايى از  ــنامة دانش گس ــيارى از مداخل دانش در برابر بس
ــت. اين  ــى، آورده شده اس ــاى خارجى، بيش از همه انگليس زبان ه
ــنامه برشمرد، ولى متأسفانه در  ويژگى را مى توان از امتيازات دانش
ــت اند، يا برابرنهاده هاى دقيق يا كاملى  مواردى اين معادل ها نادرس

نيستند. مثال ها را ببينيد: 
، در برابر «طبال»، نوعى طبل رايج  ●113 ــد 11، ص در جل
ــى اش به خطا table  آورده  ــيا و هند، معادل انگليس در جنوب آس

شده، كه آشكارا نادرست است و بايستى tabla نگاشته مى شد.14
، برابرنهادة انگليسى «نوزاد نامشروع»  ●105 در جلد 17، ص
illegitimacy ذكرشده؛ اين واژه به معناى نامشروع بودن و حرام 
زادگى است، و بايستى مثًال illegitimate child آورده مى شد15.

ــازگار»  ــامدهاى ناس ، در برابر «پيش ●523 ــد 5، ص در جل
ــى mutually exclusive قرار داده شده، در حالى  معادل انگليس
ــازگار» اند، و بايستى نوشته مى شد:  اين واژه ها تنها به معناى«ناس

 mutually exclusive events

الوند مرورى بر دانشنامة دانش گسترالوند مرورى بر دانشنامة دانش گستر

از ويژگى هاى 
دانشنامه ها اين است 

كه غلط هاى چاپى 
چندانى در آنها ديده 

نمى شود و اَعالم 
(اسامى خاص) به 
درستى و به شكل 
همگون در سراسر 
متن ضبط مى گردد
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دانشنامة دانش گستر 
حاوى مدخل هاى 
فراوانى است كه به 
مدخل هاى ديگرى 
ارجاع داده شده اند. 
اما گاهى اين ارجاعات 
دقيق نيستند

ــى جابه جا نوشته شده اند. مثًال  گاهى معادل هاى انگليس ●
ــى  در در جلد 12، ص 35، در برابر «فلز متخلخل»، تركيب انگليس
metal porous آمده، و در جلد 1، ص 779، برابر نهادة انگليسى 
ــده، در حالى  ــته ش «ابيراهى اُپتيكى» aberration optical نوش
ــب porous metal و optical aberration صحيح  كه به ترتي

است.
ــى نادقيق صورت  ــازى هايى ابداعى ول ــى معادل س گاه ●
ــرافيل»، كه در  ــت. مثًال در جلد 2، ص 412، معادل «اس گرفته اس
ــالمى، فرشته اى است كه در قيامت و روز حشر  برخى از روايات اس
ــته شده است. اما بايد  ــرافيم Seraphim دانس در صور مى دمد، س
ــت كه اوًال واژة سرافيم (لفظًا به معناى درخشندگان)، كه  توجه داش
در كتاب مقدس به كار رفته است16، به طبقه اى از فرشتگان مقّرب 
.17(Seraph مفردش: سراف) ــم جمع است الهى داللت دارد و اس
ــرافيم به كار برده شود، مراد بيش از يك فرشتة  در نتيجه، وقتى س
ــرافيم، چنان كه در كتاب مقدس و  ــت. ثانيًا اوصاف س ــراف اس س
ــت، كمترين پيوندى با  ــيحى آمده اس ــنت هاى يهودى و مس در س
ــالمى ندارد. جالب اين جا است  ــنت اس ــرافيل در س ويژگى هاى اس
ــتر نيز در ذيل «سرافيم» آمده است  كه در خود دانشنامة دانش گس
ــيحى، ارواحى همواره  (جلد 9، ص 648): «در عقايد يهودى و مس
مالزم عرش پروردگار كه در رؤياى اشعياى نبى پديدار شدند. ذكر 
سرافيم، كه از فرشتگان مقرب و عالى رتبه به شمار مى روند و شش 
ــت». بنابر اين،   ــعياى عهد عتيق آمده اس بال دارند، در صحيفة اش

چنين معادل سازى اى از دقت برخوردار نيست.18 

تصاوير نامرتبط  1-6 .
پيشتر در بخش 1- 1 به دو نمونة عجيب  از درج تصاوير نامربوط، 
در خصوص محمد سعيدى و داگالس سيرك، اشاره كرديم؛ مشكل 
ــنامة دانش گستر روى  تصويرهاى نامرتبط به موضوع بارها در دانش

داده است. به مثال هاي ديگرى از اين مشكل توجه كنيد: 
ــل «اوِورتور» (قطعة  ــل مدخ ، ذي ●400 ــد 13، ص در  جل
آغازگر يك كنسرت يا اُپرا)، تصويرى بدون شرح از شخصى آورده 
ــه مدخل هايى كه بالفاصله قبل و  ــده كه به آن مدخل يا حتى ب ش

بعد از آن آمده است، مربوط نيست. 
، ذيل «نمرة آپگار» (نمره اى ميان صفر  ●28 در جلد 17، ص
تا ده براى سنجش سالمت نوزادان)، تصوير نمودارى آمده است كه 

به اين مدخل ربطى ندارد. 
ــاندر اول» (تزار روسيه)،  ، ذيل «الكس ●785 در جلد 2، ص

به جاى تصوير او، تصويرى از ناپلئون بناپارت آورده شده  است.
ــهرى در  ، ذيل «دوور كرالووه»، ش ●294 ــد 8 ، ص در جل
جمهورى چك، تصويرى بدون شرح از شخصى آمده است كه هيچ 

ربطى به اين مدخل ندارد.

حالى نقص در اطالعات شرح . 1-7
اطالعات شرح حالى، چون تاريخ تولد و تاريخ وفات شخصيت هاى 

ــتند، از بديهى  ــده اى كه در آن مى زيس ــت كم، س تاريخى يا، دس
ــنامه ها آورده شود، مگر آن  ــت كه بايد در دانش ترين داده هايى اس
ــگفتى است كه  ــد. ماية ش كه به داليلى اين اطالعات معلوم نباش
ــنامة دانش گستر اين اطالعات در خصوص برخى از  گاهى در دانش

شخصيت هاى مشهور ذكر نشده  است: 
، ذيل «لوپيتال، ميشل دو»، به تاريخ  ●483 در جلد 14، ص
ــال19(1507- 1573)20 صدر اعظم  ــل دو لوپيت ــد و وفات ميش تول
ــهور فرانسه در زمان كاترين د مديچى، كمترين اشاره اى نشده  مش

 است. 
 ●21«در جلد 8، ص 742، تاريخ تولد و مرگ «روبر قدرتمند

(820- 866 م.)22 از فرمانروايان فرانسه، آورده نشده  است.
، ذيل «ديويدسون، فرانك»، باز از ارائة  ●404 در جلد 8، ص
ــون23، كارگردان آمريكايى  ــن اطالعاتى دربارة فرانك ديويدس چني
تئاتر و از پيشگامان آموزش اين هنر در ايران در سال هاى 1334- 

1335ش. در دانشگاه تهران،24دريغ ورزيده شده است.
ــى در مورد برخى  ــرح حال ــت كه اين اطالعات ش عجيب تر آن اس
ــخصيت هاى معاصر ايرانى يا شخصيت هاى اسالمى نيز آورده  از ش

نشده  است:
ــوى، محمد»، اين  ــل «مرتض ، ذي ●402 ــد 15، ص در جل
اطالعات در خصوص محمد مرتضوى، روزنامه نگار معاصر ايرانى، 

نيامده  است.
)، فوتباليست  ●33 تاريخ تولد حسين آبشناسان (جلد 1، ص

و مدير ورزشى،  ذكر نشده  است.
، به دورة حيات  احمد بن كّيال (اواخر  ●50 ــد 2، ص در جل
ــماعيلى و بنيادگذار فرقة  ــوم ق.) 25، داعى اس ــدة دوم - سدة س س

كّياليه، هيچ اشاره اى نشده  است. 

ترتيب الفبايى نسنجيده يا نادرست 1-8 .
ترتيب الفبايى مدخل هاى دانشنامه، چنان كه در مقدمة جلد نخست 
ــيوة حرف به حرف انجام گرفته است، و  آمده (صفحة پانزده)، به ش
ــت به نظر مى رسد كه ترتيب مداخل از دقت فراوانى  در نگاه نخس
ــد. اما اگر دقيق تر شويم، پاره اى از اشكاالت در اين  برخوردار باش
ــود. مهم ترين اشكال آن است كه مدخل  ترتيب الفبايى ديده مى ش
ارجاعى بر طبق مدخل اصلى اى كه به آن ارجاع داده شده، ترتيب 
ــاب بايد از قبل بداند كه  ــت؛ در نتيجه، خوانندة كت الفبايى يافته اس
ــت،  ــن مدخلى به چه مدخل اصلى ديگرى ارجاع داده شده اس چني
ولى اين توقع بجايى از خواننده نيست، زيرا او از كجا بايد بداند كه 
ــت. اين مطلب با ذكر مثالى در زير  بيشتر  مدخل مورد ارجاع چيس

روشن خواهد شد: 
، ترتيب الفبايى مداخل اين  ●136 -128 ــد 1، صص در جل
است: آذر، ايزد/ آذر، محمد مهدى/ .../آذربايجان شرقى/ آذربايجان 
غربى/.../آذرخش/ آذرسنج/آذرشهر، شهر/ آذرشهر، شهرستان/ آذر 

فرنبغ فرخزادان/ آذر كناره چى،  جواد/ آذر كيوان/  
ــة پانزده)  ــنامه (صفح ــت دانش ــا كه در مقدمة جلد نخس از آن ج
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اطالعات شرح 
حالى، چون تاريخ 

تولد و تاريخ وفات 
شخصيت هاى تاريخى 
يا، دست كم، سده اى 
كه در آن مى زيستند، 

از بديهى ترين 
داده هايى است كه بايد 

در دانشنامه ها آورده 
شود، مگر آن كه به 

داليلى اين اطالعات 
معلوم نباشد

آمده است كه «به ترتيب، اول مدخل بسيط، بعد مدخل ويرگول دار، 
ــپس مدخل پرانتزدار همراه با تاريخ و، پس از آن، مدخل مركب  س
ــيط «آذر» پيش از  ــتيم كه مدخِل به ظاهر بس مى آيد»، انتظار داش
مدخل ويرگول دار «آذر، ايزد» آورده شده باشد. ولى مدخل «آذر» 
را همچون مدخلى مرّكب بر طبق كلماتى كه در پى اش آمده و به 
آن ارجاع داده شده است، يعنى «كناره چى، جواد»، مرتب كرده اند، 
ــس از واژة «آذر» آمده  ــى» بالفاصله پ ــى كه واژة «كناره چ گوي
ــنامه  ــد. در نتيجه، خواننده اى كه مثًال مدخل «آذر» را در دانش باش
ــه مرجع ديگرى  ــل بداند كه اين مدخل به چ ــد، بايد از قب مى جوي
ارجاع داده شده است تا بتواند آن را در ترتيب الفبايى بيابد. ولى اگر 
ــال، «كناره چى، جواد»- از قبل  ــل مورد ارجاع- در اين مث از مدخ
ــد، اصًال چه نيازى به يافتن مدخل ارجاعى- در اين مثال،  آگاه باش
ــت؟  ــا اين جز «مصادره به مطلوب» اس ــت؟ و آي «آذر»- داشته اس
ــنجيده، كه به وفور در  نمونه هاى ديگرى از اين ترتيب الفبايى نس

دانشنامه ديده مى شود، ذكر مى كنيم:
ــكده/ آتشكده (كتاب)/ .../  : آتش ●79 -75 در جلد 1، صص
ــكده هاى دره جر/ آتش كركوى، سرود/ آتشك  آتشكدة نياسر/آتش

سيفليس/ آتشگاه 
: فلور ايران/ فلورس، خوزه/ فلورس  ●60-59 در جلد 12، صص

(اندونزى)/ .../فلور فلوئور/ فلور گيا/ فلورى، آندره هركول دو/
ــيح، هيوا/مسيحا/ .../ : مس ●548 -547در جلد 15، صص

مسيح تهرانى/ مسيح عيسى (ع)/ مسيح كاشانى، مسعود/
گاهى هم ترتيب الفبايى نادرست به نظر مى رسد.: ●

 - ●18887) ــالمه ــى، س درجلد 16، صص222-223: موس
1958)/ موسى، صبرى(1932-   )/ موسى، نبويه(1886- 1951)/ 

موسى (ع)(قرن13 پ م)/ موسيا/ 
در اين مثال، چنين مى نمايد كه « موسى» بايستى پيش از «موسى، 

سالمه» مى آمد.
: تسوايبروكن/ تسوايگ، اشتفان/  ●49 -48 در جلد 6، صص

تسوايگ، آرنولد/ تسوت، ميخائيل/
ــوايگ،  ــت پس از «تس ــتفان» مى بايس ــوايگ، اش «تس ●

آرنولد» آورده مى شد.
ــان/ فلمينگ،  ــتيد، ج : فلمس ●53 -52 در جلد 12، صص

امبروز / فلمينگ، الگزاندر/ فلمينگ، ايان لنكستر
ــت كه «فلمينگ، امبروز» بايستى بعد از «فلمينگ،  پيداس ●

الگزاندر» جاى مى گرفت.
منهـاج االوصول الى علم  ● : 89 -88 ــد 16، صص در جل

االصول/ منهاج الفاخر فى علم البحر الزاخر/ منهاج الهدايه/
ــت به  ــت واژة «الوصول» در مدخل نخس ــن جا، ضبط نادرس در اي
صورت «االوصول» (با يك الف زائد در ابتدايش) موجب بروز خطا 
ــت. اين مدخل بايستى در ميان دو مدخل  در ترتيب الفبايى شده اس

بعدى آورده مى شد. 
ــل»  ــرت راي ــل «گيلب ــه مدخ ، ب ●262 ــد 14، ص در جل
ــوفان تحليلى انگلستان اختصاص  برمى خوريم كه به رايل از فيلس

ــنامه بايستى به  ــيوة مرسوم در دانش ــت. اين مدخل به ش يافته اس
صورت «رايل، گيلبرت» (نخست نام خانوادگى و سپس نام) آورده 
ــرف «ر» ترتيب الفبايى  ــت ذيل ح ــد؛ و در نتيجه، مى بايس مى ش

مى يافت، نه ذيل «گ».
ــكالت ديگرى نيز در ترتيب الفبايى مداخل دانشنامه (به شيوة  مش

حرف به حرف) ديده مى شود كه از ذكرشان صرف نظر مى كنيم.

اشكاالت محتوايى. 2
ــنامة دانش گستر را در مواد و محتويات  اما كاستى هاى عمدة دانش
آن مى توان يافت. وقوع اشتباهات ريز و درشت، به ويژه در پاره اى 
از مدخل هاى تأليفى مرتبط به ايران و اسالم، بروز خطاهاى عجيب 
در مدخل هاى مربوط به رياضيات و علوم، لغزش هاى خرد و كالن 
ــاز در  ــات عمومى، و وجود مطالب متغاير و ناهمس ــة اطالع در ارائ
مدخل هاى مختلف، به لحاظ كمى و كيفى، بيشترين و بزرگ ترين 
ــاخته، چندان كه مهم ترين  ــه ها را بر اعتبار دانشنامه وارد س خدش
ويژگى هر دانشنامه، كه همانا «قابل اعتماد بودن» آن باشد، در اين 
دانشنامه سخت آسيب ديده است. در زير نمونه هايى چند از هريك 
ــتة مختلف آورده شده است؛ شايد  از اين لغزش ها در ذيل چهار دس
ــته نشانگر دامنة گستردة وقوع خطاهاى  تنوع اين خطاها در هر دس

محتوايى در دانشنامه نيز باشد.

2-1. خطا در مدخل هاى تأليفى مربوط به اسالم و ايران
ــه موضوعات  ــه خصوصًا ب ــى، ك ــاى تأليف ــمارى از مدخل ه در ش
ــتباهات  ــالمى يا ايرانى مرتبطند، با لغزش هاى گوناگونى، از اش اس
ــويم. پاره اى از آنها را  كوچك تا خطاهاى بزرگ تر، رو به رو  مى ش

در زير مى آوريم: 
، ذيل « صور اسرافيل»، آمده است: «  ●36 در جلد 11، ص
ــود] ده  ــارت "يوم ينفخ فى الصور" [روزى كه در صور دميده ش عب
ــت». اما اين عبارت، در واقع، فقط چهار  بار در قرآن به كار رفته اس
ــام: 73، طه: 102، نمل: 87، نبأ:  ــت (انع بار در قرآن به كار رفته اس
ــى، محمد فؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن  18؛ نك: عبدالباق
ــه در قرآن با عبارات  ــل «ينفخ»)، هرچند ك ــم، ص 709، ذي الكري

ديگرى نيز به دميدن در صور اشاره شده است.
، ذيل «قارون» مى خوانيم:  «نامش  ●224 در جلد 12، ص
سه بار در قرآن آمده است (قصص، 76؛ عنكبوت، 39؛ غافر، 24)». 
ــت (نك: عبدالباقى،  ــده اس ولى نام قارون چهار بار در قرآن ذكر ش
محمد فؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ص 543، ذيل 
ــورة قصص نيز آمده، ولى در  «قارون»)؛ نام قارون در آية 79 از س

اين جا از قلم افتاده است.
ــت:  ــته شده اس ، ذيل « بت» چنين نوش ●22 در جلد 4، ص
«پنج بار به واژة صنم كه اغلب به صورت جمع به كار رفته در قرآن 
ــت (اعراب:138؛ ...؛ انبياء، 51». در اين جملة كوتاه  ــاره شده اس اش
سه خطا روى داده است: واژة صنم حتى يك بار هم به صورت مفرد 
ــورت جمع (اصنام)  ــه كار نرفته، بلكه هر پنج بار به ص ــرآن ب در ق

الوند مرورى بر دانشنامة دانش گسترالوند مرورى بر دانشنامة دانش گستر
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ترتيب الفبايى 
مدخل هاى دانشنامه، 
به شيوة حرف به حرف 
انجام گرفته است، و 
در نگاه نخست به نظر 
مى رسد كه ترتيب 
مداخل از دقت فراوانى 
برخوردار باشد. اما اگر 
دقيق تر شويم، پاره اى 
از اشكاالت در اين 
ترتيب الفبايى ديده 
مى شود

استعمال شده است (نك: عبدالباقى، محمد فؤاد، المعجم المفهرس 
أللفاظ القرآن الكريم، ص 415). ضمنًا يكى از كاربردهاى اين واژه 
ــورة اعراب) است؛ و، سرانجام،  ــورة اعراف (نه س در آية 138 از س
ــورة انبياء نيز به كار  ــن واژه (اصنام) در آية 57 (نه آية 51) از س اي

رفته است.
، ذيل« فلور ايران» (پوشش گياهى و  ●59 در جلد 12، ص
انواع گياهان ايران) چنين مى خوانيم: « قديمى ترين اثر مستند گياه 
شناسى در ايران ابنيه عن الحقايق االدويه اثر ابومنصور موفق الدين 
ــاب االبنيه عن حقايق  ــت». اوًال عنوان صحيح اين كت ــروى اس ه
ــش ابومنصور موفق هروى، و موضوع آن ادوية  االدويه و نام مؤلف
مفرده (داروهاى سادة غيرتركيبى) و خواص آنها است (دائره المعارف 
ــروى»). ثانيًا از  ــد 6، ذيل« ابومنصور موفق ه ــالمى، جل بزرگ اس
ــواع گياهان ايران  ــش گياهى و ان آن جا كه اين مدخل دربارة پوش
ــنده آن باشدكه اين كتاب قديم  ــت، انتظار مى رود كه مراد نويس اس
ــتند دربارة گياهان ايران است. ولى مى دانيم كه چنين  ترين اثر مس
نيست، زيرا ابومنصور در اين كتاب به گردآورى و تكميل اطالعات 
ــنيانش، به ويژه داروگران هندى كه  داروشناسى از كتاب هاى پيش
ــنديد، پرداخته است (دائره المعارف  روش آنان را بيش از همه مى پس
ــل« ابومنصور موفق هروى»). ولى اگر  ــالمى، جلد 6، ذي بزرگ اس
ــد كه كتاب قديم ترين اثر مستند  ــنده دقيقًا اين باش مقصود نويس
ــت، بلكه آن  ــت، باز سخن صوابى نيس ــى در ايران اس گياه شناس
ــت كه اين اثر كهن  چه دربارة اين كتاب مى توان گفت فقط آن اس
ترين كتاب فارسى موجود در داروشناسى است (دائره المعارف بزرگ 
ــالمى، جلد 6، ذيل« ابومنصور موفق هروى»). جالب است كه  اس
ــنامه ذيل «ابومنصور موفق هروى» (جلد1، ص770)، اين  در دانش
ــتى «قديمى ترين كتاب فارسى موجود در داروشناسى»  اثر به درس

معرفى شده است.   
، ص  ●11 ــداهللا» ( جلد ــل مدخل « صيرفى، خواجه عب ذي
52) تاريخ وفات خواجه عبداهللا صيرفى سال 978ق. ذكر شده است، 
ــدة هفتم - هشتم ق. و معاصر  ــان س حال آن كه وى از خوشنويس
ــلطان محمد الجايتو (680- 716ق.) بود، و وفاتش را در 742ق.  س
ــتان هنر، فصل اول،  در تبريز ذكر كرده اند (قمى، قاضى احمد، گلس

ص 24، و پانوشت1 در همان صفحه).
ــاهى»  ــل « آقا رضا جهانگيرش ، ذي ●324 ــد 1، ص در جل
نوشته شده است: « نگارگر ايرانى. فرزند ابوالحسن نادرالزمان بود... 
ــاه راه يافت و  ــاه و جهانگير ش بعدها به هند رفت و به دربار اكبرش
ــاهى را برگزيد». در اين جا اشتباه عجيبى به وقوع  لقب جهانگيرش
ــاهى پدر ابوالحسن نادرالزمان  ــت.  آقا رضاى جهانگيرش پيوسته اس

بود، نه فرزندش! (پاكباز، رويين، دايره المعارف هنر، ص34).
ــت، خطيرترند،  ــى كه گذش ــتباهات از نمونه هاي ــى از اش ــا برخ ام
ــه مثال  زير را  ــترى مى طلبد.  س ــخيص آنها دقت نظر بيش و تش

ببينيد:
، ذيل « عمران» مى خوانيم: «اما در  ●437 در جلد 11، ص
ــوم قرآن، آن جا كه خداوند از " آدم و نوح و آل ابراهيم و  ــورة س س

آل عمران" ياد مى كند[ آل عمران: 33]، بى شك مقصود از عمران 
ــى است، و اين سوره هم به همين دليل آل عمران  همان پدر موس
ناميده شده است». مشهود است كه نويسنده مراد از عمران را در آية 
33 از سورة آل عمران به قطع پدر موسى (ع) دانسته است. اما بايد 
گفت كه بسيارى از مفسران اسالمى، از شيعه و از اهل سنت، ذيل 
اين آيه، دو قول را نقل كرده اند: يكى همين است كه نويسندة اين 
ــلّم پنداشته، و ديگرى آن است كه مراد از عمران  مدخل آن را مس
ــه، آل عمران، مريم  ــت، و، در نتيج ــن آيه پدر مريم (س) اس در اي
(س) و عيسى (ع) اند (مثًال نك: طبرسى، ابوعلى فضل ابن حسن: 
مجمع البيان، جلد 3، ص62؛ زمخشرى، محمود ابن عمر: الكّشاف، 
ــيعى و سنى  ــران ش جلد 1، ص 354). در اين ميان جمعى، از مفس
ــتدالل پرداخته اند؛ از ميان مفسران شيعى،  در تأييد قول دوم به اس
مثًال عالمه طباطبائى در تفسير الميزان مى نويسد: « اما آل عمران 
ظاهراً مراد از آن دودمان عمران پدر مريم باشد، و كلمة مريم، ابنه 
[دختر] عمران، در قرآن كريم مكرر آمده [ در سورة تحريم: 12]، و 
ــى حتى در يك مورد هم ذكر نشده...كه متعين  اما عمران پدر موس
در پدر موسى باشد. بنابر اين، مراد از عمران عبارت مى شود از مريم 
ــين،  ــر عمران» ( طباطبائى، محمدحس ــى يا آن دو با همس و عيس
ــير اهل سنت نيز  ــيارى از تفاس الميزان، جلد 3، ص 262).26 در بس
ــى، ابوالفضل شهاب  ــت (مثًال نك: آلوس همين رأى اختيار شده اس
الدين محمود، روح المعانى، جلد 2، ص 177؛ صابونى، محمدعلى، 
ــندة اين  ــخن نويس ــير، جلد 1، ص 198). بنابر اين، س صفوه التفاس
ــت»، آن    ــى اس ــك مقصود از عمران پدر موس ــل كه «بى ش مدخ
ــنامه اى عمومى كه قرار نيست صرفًا نظريات شخصى  هم در دانش
ــندگان مداخل را بازبنمايد، وجهى ندارد. اما مشكل فقط اين  نويس
نيست؛ آن چه بر شگفتى مان مى افزايد اين است كه رأى نويسندة 
ــنامه بارها نقض شده است: در  اين مدخل در مواضع ديگرى از دانش
جلد1، ص 405، ذيل «آل عمران، سوره» مى خوانيم: « تركيب آل 
عمران در آية 33 و بار ديگر به صورت عمران (پدر حضرت مريم) 
ــت». بار ديگر در  در آية 35 در تمجيد اين خاندان برگزيده آمده اس
ــى» آمده: « نام پدر و مادر موسى در  جلد 16، ص223، ذيل«موس

قرآن ذكر نشده است»! 
ــت: «  ، ذيل «طوفان نوح» آمده اس ●154 ــد 11، ص در جل
در عهد عتيق، قرآن، و حماسة گيلگمش (افسانة سومرى باستان)، 
ــبانه روز سيل آسا باريد و همة انسان ها و جانوران  بارانى كه 40 ش
ــه ويژگى  را جز چند برگزيده از روى زمين برانداخت». در اين جا س
مشترك براى اين طوفان بزرگ در اين سه منبع (عهدعتيق كتاب 
ــة گيلگمش) برشمرده شده است: 1-  چهل  مقدس و قرآن و حماس
ــر زمين را فراگرفت؛  3-   ــبانه روز به طول انجاميد؛  2-  سراس ش
ــز برگزيدگانى چند نابودكرد. ولى بايد  ــة آدميان و جانوران را ج هم
توجه داشت كه اين هر سه ويژگى در طوفان بزرگى كه در هر يك 
از اين سه منبع وصف شده است، مشتركًا وجود ندارد. در قرآن، هيچ 
ذكرى از مدت طوفان به ميان نيامده است؛ وانگهى، اين طوفان كيفر 
كافران قوم نوح (ع) است، كه در اثر آن،  ايشان غرق مى شوند(سورة 
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در شمارى از 
مدخل هاى تأليفى، كه 
خصوصاً به موضوعات 

اسالمى يا ايرانى 
مرتبطند، با لغزش هاى 
گوناگونى، از اشتباهات 

كوچك تا خطاهاى 
بزرگ تر، رو به رو  مى 

شويم

ــود: 25 و 36-37) و نوح و همراهانش نجات مى يابند. در نتيجه،  ه
از ظواهر قرآن برنمى آيد كه اين طوفان سراسر زمين را فراگرفته يا 
ــزون بركافران قوم نوح، همة آدميان و جانوران روى زمين را نيز  اف
ــه اى نيز در اين باره در قرآن ديده  ــد، و قرينة صارف غرق كرده باش
ــود (طباطبايى، صالح، فرهنگ گزيدة اَعالم شرقى در منابع  نمى ش
ــة گيلگمش (لوح 11، بيت  غربى، صص140-141).  اما در حماس
ــب» ذكر شده است، نه  ــش روز و هفت ش 127) مدت طوفان « ش
چهل شبانه روز. 27 در اين ميان، فقط در وصف طوفان نوح در عهد 
عتيق كتاب مقدس هر سه ويژگى ديده مى شود: چهل شبانه روز به 
درازا مى كشد (ِسفر پيدايش7: 12)؛  در اصل، به قصد نابودى همة 
ــر زمين را دربرمى گيرد (همان  جانداران (همان جا، 6: 6-7)، سراس
ــان زمين را جز اندكى كه با نوح بر  ــا،7: 4)؛ همة جانوران و آدمي ج
ــدند، از ميان برمى دارد (همان جا، 7: 21-23). در  ــتى سوار ش كش
عهد عتيق، طوفان اصًال به قصد نابودى كل جانداران زمين، به جز 
ــدگان، پديد مى آيد، بر خالف قرآن، كه طوفان را  گروهى از برگزي
كيفر نافرمانان قوم نوح مى داند. بنابر اين، همة اوصافى كه در آغاز 
ــت، فقط با داستان طوفان  اين مدخل براى طوفان نوح ذكر شده اس
در عهد عتيق تطبيق مى كند، نه با طوفان نوح در  قرآن و نه حتى 

با طوفان بزرگ در حماسة گيلگمش.  
ــته شده است:  ، ذيل « آدم» چنين نوش ●119 در جلد 1، ص
ــت و در او روح حيات دميد و او را  ــاك سرش ــد آدم را از خ « خداون
در بهشت َعْدن جاى داد». اما دربارة بهشت َعْدن در جلد 11، ص 
ــت: « در كتاب مقدس و قرآن نام  290، ذيل «َعْدن، باغ» آمده اس
ــكنا داشتند. به صورت «جنات  ــت كه آدم و حوا در آن س باغى اس
َعْدن» يازده بار در قرآن آمده است... بى ترديد لفظ « َعْدن» به باغ 
ــكن آدم و حوا بوده است، اشاره دارد».  عدن كه پيش از هبوط، مس
در اين جا اشتباهاتى روى داده است. اوًال  در قرآن نام باغى كه آدم 
ــت، و  تعبير «جنات َعْدن» در  ــوا در آن مقيم بودند، نيامده اس و ح
ــتعمال آن در قرآن در وصف باغ هايى كه بهشتيان  هر يازده بار اس
ــت، و هيچ  ــان ديگر در آن مقيم خواهند بود، به كار رفته اس در جه
ربطى به باغ آدم و حوا ندارد. جمعى از مفسران َعْدن را اسم خاص 
ــتقرار و پايندگى گرفته اند (  ــته اند، بلكه معنايش را اقامت، اس ندانس
مثًال نك: طباطبائى، محمد حسين، الميزان، جلد 9، ص 456، ذيل 
ــم خاص  ــرانى هم كه َعْدن را اس ــورة توبه). آن مفس آية 72 از س
ــته اند، آن را بهشت آدم و حوا ندانسته اند؛ مثًال زمخشرى كه  پنداش
ــر (ص) به اين مضمون  ــاص مى داند، روايتى از پيامب ــم خ آن را اس
آورده است: َعْدن آن سراى خداى است كه هيچ چشمى آن را نديده 
و بر خاطر هيچ انسانى نگذشته است، و كسى در آن سكنا نكند جز 
سه دسته: پيامبران و صّديقان و شهيدان» (زمخشرى، محمود ابن 
ــاف، جلد 2، ص 289). ثانيًا نام باغ آدم و حوا در كتاب  عمر، الكش
ــت، نه َعْدن (با «ع»  مقدس « َعَدن» (با «ع» و «دال» مفتوح) اس
ــاكن). واژة َعَدن از واژة عبرى ُعدن (به معناى  مفتوح و «دال» س
ــده (طباطبايى، صالح، فرهنگ گزيدة  ــادكامى و نعمت) گرفته ش ش
اَعالم شرقى در منابع غربى، ص150)، و از آن چه در ِسفر پيدايش 

ــن مى شود كه به  ــت، روش (2: 11- 15) در وصف اين باغ آمده اس
ــت،  ــاغ آدم و حوا در زمين قرار داشته اس ــت كتاب مقدس،  ب رواي
ــه از رودهايى چون دجله و فرات و جيحون و نيل كه در حدود و  چ
پيرامونش روان بودند، سخن رفته است؛ از اين رو، « اكثرى را رأى 
ــت فرات بوده است» (مستر هاكس،  ــت كه باغ َعَدن در دش اين اس

قاموس كتاب مقدس، ص 602). 

وقوع خطا در مداخل مربوط به رياضيات و علوم 1-2 .
ــت كه در  ــاى عجيبى اس ــنامه خطاه ــن دانش ــگفتى هاى اي از ش
ــت. غالب اين  ــه رياضيات و علوم رخ داده اس ــاى مرتبط ب مدخل ه
ــتباهات چنان ابتدايى و ناشيانه اند كه وقوع آنها را حتى از سوى  اش
ــتانى توقع نمى توان داشت. در زير پنج نمونه از  دانش آموزان دبيرس

آنها را مى آوريم:  
، ذيل « كسينوس ها، قاعده» صورت  ●128 در جلد 13، ص
بندى قاعدة كسينوس ها در مثلث به شكل نادرست آورده شده است: 

«فرمول اين قاعده چنين است:
a2= b2+c2-2ab cos A كه در آن a ، b ، وc ضلع هاى مثلث و 
ــت». اوًال حروفى كه در اين جا ميان قالب  [A] زاوية مقابل [a] اس
(كروشه) آورده ايم، در اصل كتاب از قلم افتاده اند. ثانياً فرمول صحيح 

قاعدة كسينوس ها به صورت  a2= b2+c2-2bc cos A است.28 
، ذيل «قضية فيثاغورس» آمده است  ●371 در جلد 12، ص
كه اين قضيه «همچنين براى استنتاج بعضى از رابطه هاى مثلثاتى، 
مانند sin  + cos  =1 ، به كار مى رود». رابطة مثلثاتى مذكور در 
 sin2 + cos2 =1 حالت كلى درست نيست، بلكه بايستى به صورت
ــينوس (جيب) و كسينوس (جيب  ــد (جمع مربعات س نوشته مى ش
ــت).29 ضمنًا از قضية فيثاغورس  ــام) هر زاويه اى برابر با يك اس تم

الوند مرورى بر دانشنامة دانش گسترالوند مرورى بر دانشنامة دانش گستر
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از شگفتى هاى اين 
دانشنامه خطاهاى 
عجيبى است كه در 
مدخل هاى مرتبط به 
رياضيات و علوم رخ 
داده است

ــر مى توان بهره برد، نه آن رابطه اى  ــراى اثبات رابطة مثلثاتى اخي ب
كه در ذيل اين مدخل آورده شده است. 

ــت: « فرايند  ، ذيل «آلفا، ذره» آمده اس ●405 در جلد 1، ص
ــاختن عدد اتمى و چهار برابر  ــى آلفايى با دو برابر س ــيل واپاش گس
ــر تبديل مى كند». در  ــاختن جرم اتمى عنصرى را به عنصر ديگ س
ــى آلفايى، هستة اتم از خود ذرات آلفا (متشكل از دو پروتون  واپاش
ــتة هليوم) ساطع مى كند، و، بدين سان،  و دو نوترون، معادل با هس
ــوع پروتون هاى)  ــود؛ عدد اتمى (مجم ــم جديدى تبديل مى ش به ات
ــوع پروتون ها و  ــد كمتر و عدد جرمى (مجم ــن اتم جديد دو واح اي
ــت.30چنان كه پيدا  ــاى)آن چهار واحد كمتر از اتم اوليه اس نوترون ه
است، در مدخل مورد اشاره، كاهش دو واحدى عدد اتمى به دو برابر 
ــدن آن و كاهش چهار واحدى عدد جرمى به چهار برابر شدن آن  ش
ــت كه در جلد 17، صص 272- ــت! جالب تر اين اس تغيير يافته اس
ــى آلفازا» به درستى ذكر شده است كه در نتيجة  273، ذيل «واپاش
ــدازة دو و وزن اتمى به اندازة چهار واحد  اين فرايند « عدد اتمى به ان
ــا نيز دقيق تر آن بود كه به جاى  ــش مى يابد». البته در اين ج كاه

«وزن اتمى» نوشته مى شد «عدد جرمى».  
ــت  ، ذيل « قانون شكس ●261 - 260 در جلد 12، صص
ــينوس زاوية تابش به سينوس  ــبت س ــنل» مى خوانيم: « نس اس
ــت هاى دو  ــبت ضريب شكس ــت با نس ــت برابر اس زاوية شكس
محيط. براى پرتو نورى كه از محيط 1 به محيط 2 وارد مى شود، 
ــب  ــه در آن، n1 و n2 ضري ــم:  sin i/sin r = n1/n2  ك داري
ــت هاى دو محيط اند». اما از علم فيزيك مى دانيم كه بنا بر  شكس
ــبت سينوس زاوية تابش (در محيط 1) به سينوس  قانون اسنل نس
زاوية شكست (در محيط 2) برابر است با ضريب شكست محيط 2 
ــى  sin i/sinr = n2/n1 يا به  ــت محيط 1، يعن به ضريب شكس
عبارت ديگر  n1 sin i = n2 sin r  (قانون اسنل). 31  بنابر اين، 
ــت معادله اى كه در ذيل اين مدخل  ــبت  n1/n2  در طرف راس نس
آمده است، بايستى معكوس آورده مى شد. اين خطا يك بار ديگر در 

جلد 11، ص 66، ذيل مدخل «ضريب شكست» تكرار شده است.
ــت: «  ــول» آمده اس ــل « ماكس ، ذي ●15 ــد 15، ص در جل
ــدت ميدان  ــى. حاصل ضرب ش ــار مغناطيس ــكاى ش ــول ي ماكس
ــطح است و در  ــاحت س ــطح در مس ــى در هر نقطه از س مغناطيس
ــانتى متر- گرم- ثانيه با نماد Mx نشان  ــتگاه هاى يكاهاى س دس
ــول به اين  ــود»، حال آن كه تعريف صحيح يكاى ماكس داده مى ش
شرح است: « شار32 گذرنده از يك سانتى متر مربع سطحى عمود بر 
ميدانى مغناطيسى با شدت يك گاوس».33 آن چه در اين جا آورده 
ــده، در واقع، تعريف نه چندان دقيقى از شار مغناطيسى گذرنده از  ش

يك سطح است، نه تعريف يكاى ماكسول.34

اطالعات عمومى نادرست 1-3 .
ــويم،  ــا آن رو به رو مى ش ــنامه بارها ب ــه در دانش ــكالتى ك از مش
ــخص  ــة اطالعات عمومى (هويت ش ــت كه در ارائ ــتباهاتى اس اش
ــه يا بنيادى و مانند  ــى، نام يا تاريخ توليد اثرى، محل مؤسس خاص

ــت. از آن جا كه از كاركرهاى اصلى دانشنامه هاى  اينها) رخ داده اس
ــت، وقوع اين  ــة صحيح و دقيق اطالعات عمومى اس عمومى عرض
ــتر تا حدى فلسفة وجودى  ــتباهات در دانشنامة دانش گس قبيل اش
ــنامه اى  ــار آن در مقام دانش ــرد و به اعتب ــش مى گي ــه پرس آن را ب

عمومى آسيب مى زند. مثال ها را ببينيد:
ــى خانمان»،  ــل « ب ــان مدخ ، در پاي ●743 ــد 4، ص در جل
ــندة  ــهورترين رمان هكتور (اكتور) مالو35(1830- 1907)، نويس مش
فرانسوى، فرجاِم اين داستان چنين تلخيص شده است: «رمى [قهرمان 
ــتان] پدر و مادر خود را در لندن مى يابد و در قصر خانوادگى آرام  داس
مى گيرد و با پسر باغبان كه معلوم مى شود الل مادرزاد نبوده، ازدواج 
ــى آن را  ــانى كه رمان بى خانمان يا ترجمة فارس مى كند». همة كس
ــرراهى است كه در  ــرى س خوانده اند،  به خوبى مى دانند كه رمى پس
طول سفرش با دخترى گنگ به نام ليز36 آشنا مى شود و سرانجام با 
او ازدواج مى كند.37 در اين مدخل، اما، قهرمان داستان و محبوبه اش 
به ناگاه تغيير جنسيت يافته اند! 38 اين تحريف عجيب يك بار ديگر در 
ميانة اين مدخل تكرار شده است: «رمى نزد باغبانى پير كه پسر اللش 

از رمى خوشش آمده، كارى براى خود دست و پا مى كند». 
از اين رو، اگر اين تغيير جنسيت گاه در مورد شخصيت هاى تاريخى 

واقعى نيز روى دهد، نبايد چندان در شگفت شد:
ــادر» دربارة  ــت، ملكة م ــل « اليزاب ، ذي ●5 ــد 3، ص در جل
ــر جورج ششم و مادر اليزابت دوم، ملكة فعلى انگلستان، چنين  همس
ــت: «شاه جورج ششم، پادشاه انگلستان»! ولى بايستى نوشته  آمده اس
مى شد: زوجة شاه جورج ششم. البته به نظر مى رسد كه در اين مورد،  
جاافتادگى واژه از چشم ويراستاران و نمونه خوانان پنهان مانده باشد. 
ــتباه نقل شده است. در بخش 2 – 1 به  عنوان كتاب ها نيز گاه به اش
ضبط نادرست نام كتاب ابومنصور موفق هروى اشاره كرديم. نمونة 

ديگرى نيز در اين جا مى آوريم:
، ذيل «مالو، هكتور» ، نام يكى از آثار  ●54 در جلد 15، ص
هكتور مالو به خطا رومن كارى ذكر شده كه نادرست است. عنوان 
صحيح اين اثر رومن كالبرى (يا به شكل كامل تر: ماجراهاى رومن 
ــت (دايره المعارف فارسى، جلد 2، ص 2614، ذيل «  كالبرى)39 اس

مالو، اِكتور هانرى»). 
ذكر تاريخ هاى نادرست نيز از مشكالتى است كه بارها در دانشنامه 
ــتر نيز به نمونه اى از آن در بخش 2 – 1 در  ــت.  پيش پيش آمده اس
خصوص تاريخ نادرست وفات خواجه عبداهللا صيرفى اشاره شد. در 

اين جا سه مثال  ديگر مى آوريم:
ــتوفى غفارى  ــن مس ، ذيل « ابوالحس ●723 در جلد 1، ص
كاشانى» ، تاريخ نقاشى آبرنگ وى از  كريم خان زند در ميدان نقش 
ــال 1205 ق. ذكر شده، ولى تاريخ صحيح اين اثر 1209  جهان س
ــت (پاكباز، رويين، دايره المعارف هنر، ص 4 ؛  دائره المعارف  ق. اس

بزرگ اسالمى، جلد 5 ، ذيل« ابوالحسن غفارى»).
ــنقر تبريزى، ميرزا جعفر»   ، ذيل «بايس ●10 در جلد 4، ص
ــنقرى 832 ق. ذكر شده، حال آن كه  ــاهنامة بايس تاريخ كتابت ش
ــت 833 ق. است (پاكباز، رويين، دايره المعارف هنر، ص  تاريخ درس
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ممكن است كه در 
برخى از كتاب ها 

به مطالب ناسازگار 
و متغايرى دربارة 

موضوعى برخوريم، 
ولى به هيچ روى 

انتظار نداريم كه چنين 
نقيض گويى هايى به 

وفور در كتاب هاى 
مرجع، خصوصاً در 

دانشنامه هاى عمومى، 
راه يافته باشد

329، ذيل « شاهنامة بايسنقرى» ).
ــنقرى»،  ــمس بايس ــل « ش ، ذي ●585 ــد 10، ص در جل
ــده  ــورى،  تاريخ وفات وى 85 ق. ذكر ش ــنويس دوران تيم خوش
ــت، چه او معاصر بايسنقر ميرزاى تيمورى (   كه آشكارا نادرست اس
ــتان هنر (فصل  802-837ق.)، و، به گفتة قاضى احمد قمى در گلس

اول، صص 28- 29)، استاد بايسنقر در خوشنويسى بود.
ــاى علمى يا فرهنگى نيز گاه به  ــات يا بنياده محل برخى از مؤسس

درستى ذكر نشده است. به ذكر مثالى بسنده مى كنيم.
، ذيل « ابن بواب» و يك بار ديگر در  ●667 در جلد 1، ص
ــى، خواجه عبداهللا » از « كتابخانة  ــد 11، ص 52، ذيل « صيرف جل
ــخن به ميان آمده است.  اما مى دانيم كه  از  ــتر بيتى لندن» س چس
ــتر بيتى40 (1875- 1968) اين كتابخانه را در  زمانى كه آلفرد چس
دابلين، ايرلند، تأسيس كرد، همواره در آن جا قرار داشته است، نه در 

لندن (نك: وب گاه كتابخانة چستر بيتى).41

مطالب متغاير و ناهمساز 1-4 .
ممكن است كه در برخى از كتاب ها به مطالب ناسازگار و متغايرى 
ــار نداريم كه  ــى به هيچ روى انتظ ــارة موضوعى برخوريم، ول درب
ــاى مرجع، خصوصًا  ــى به وفور در كتاب ه ــن نقيض گويى هاي چني
ــد. در واقع، وجود مطالب  ــنامه هاى عمومى، راه يافته باش در دانش
ــتر بيش از حدى است كه مى توان  ناهمساز در دانشنامة دانش گس
ــه در يكى از  ــت. بارها پيش آمده ك ــنامه اى توقع داش ــر دانش از ه
مدخل هاى دانشنامه سخنى گفته شده، ولى در مدخل يا مدخل هاى 

ديگرى مطلبى مغاير با آن آورده شده است.
 پيشتر به برخى از اين ناسازگارى ها در ضمن پاره اى از مثال ها 
در بخش هاى گذشته (نك: مثال هاى سوم و ششم از بخش 2- 1 
ــاره كرديم. نمونه هاى ديگرى نيز  ــوم از بخش 2- 2) اش و مثال س

در اين جا مى آوريم:
، ذيل «ميل رادكان شرقى (قوچان)»  ●509 در جلد 16، ص
ــت.  مى خوانيم: « برجى به ارتفاع 25 متر …مدفون بنا ناشناخته اس
مؤلف مطلع الشمس او را از سالطين يا رجال معتبر ...دانسته است»؛ 
ــل رادكان غربى (گرگان)» ،  ــان جلد، ص 510، ذيل «مي و در هم
ــت: « برجى به ارتفاع 35  ــخصات اين برج چنين آورده شده اس مش
ــاختمان 407 ق. و پايان آن 411 ق.  ــروع س متر... بر بدنة برج، ش
ــاس كتيبة موجود، يكى از اسپهبدان آل باوند،  ــده… بر اس ذكر ش
ــت». اما در  با نام ابوجعفر محمد بن وندر بن باوند، بانى بنا بوده اس
ــت:  جلد 4، ص 131، ذيل « برج رادكان (يا ميل رادكان)» آمده اس
ــرقى در بخش علياى رود  ــرج آرامگاهى: 1. رادكان ش ــام دو ب « ن
ــكا و 20 كيلومترى جنوب غربى گرگان، بازمانده از ابتداى قرن 5  ن
ــاع 35 متر … محل دفن ابوجعفر محمد بن وندرين  ق.  …به ارتف
ــپهبدان طبرستان، متوفا در 411ق. است.  [(وندر بن)] باوندى از اس
ــه كيلومترى  ــهد و س 2. رادكان غربى در 85 كيلومترى غرب مش
ــت … به قرن هاى 6 و 7 ق. تعلق  رادكان… به ارتفاع 25 متر اس
دارد و احتماًال مدفن حاكم يا اميرى محلى است». آشكار است كه 

مشخصات دو برج رادكان در جلد 4 ، يك سره مغاير با مشخصات 
اين دو برج در جلد 16، و به گونه اى معكوس ذكر شده است.  

تاريخ ها نيز بارها به صورت متغاير ثبت شده اند. سه مثال زير را ببينيد:
، ص  ●1 ــعيد بهادرخان ايلخانى در جلد دورة حكومت ابوس
ــعيدبهادرخان» ، 716-736ق.، ولى در جلد 3،  ــل « ابوس 751، ذي
ــله 715- ــاهان اين سلس ص 522، ذيل «ايلخانيان» در جدول ش

735 ق. ثبت شده است.
، ص  ●4 تاريخ مرگ بايسنقر ميرزا، شاهزادة تيمورى، در جلد
11، ذيل « بايسنقر ميرزا، غياث الدين» ، سال 838 ق.،  ولى در جلد 

6، ص 553، ذيل « جعفر تبريزى»، سال837 ق. آورده شده است.
ــه»، دورة حكومت  ــد 10، ص 845● ، ذيل « صفوي در جل
عباس دوم از شاهان صفوى در جدول شاهان اين خاندان 1051-
ــده، حال آن كه دورة حكومتش در جلد 11، ص  1076 ق. ثبت ش
217، ذيل « عباس دوم صفوى» 1052-1077ق. ذكر شده است.

سخن پايانى
آن چه گذشت مرورى كمابيش كوتاه بر مهم ترين انواع كاستى هايى 
ــتر ظاهر  ــنامة دانش گس ــدى از دانش ــه در دورة هجده جل ــود ك ب
ــگارش نقدى چندصفحه اى  ــت. اگرچه مجال محدود در ن شده اس
ــتر يا ذكر ريزه كارى هاى مفصل  نگارنده را از آوردن مثال هاى بيش
ــاندن ابعاد  ــت، آرزو دارد كه همين اندازه براى شناس تر بازداشته اس
ــكالت آن كافى بوده باشد. چنان چه اين آرزو برآورده  گستردة مش
ــراى اصالح كژى ها و  ــد، اميد مى رود كه راهى عملى ب ــده باش ش
تكميل كاستى هاى اين كتاب گشوده شود. در اين صورت، پيشنهاد 
ــنامه اجماًال آن خواهد بود كه براى هر  ــده به تدوينگران دانش نگارن
يك از انواع مشكالتى كه در باال برخى از مهم ترين هايشان با ذكر 
مثال هايى برشمرده شد، ويراستار يا ويراستارانى اختصاصى در نظر 
ــتارى حرفه اى نهايى  ــود، و كار ايشان زير نظر سرويراس گرفته ش
ــتاران نظر خود را تنها به نوع خاصى از  گردد؛ هر گروه از اين ويراس
ــكل معطوف خواهند ساخت و به شيوه اى موازى متن دانشنامه  مش
ــكل مرور خواهند كرد.42  همچنين به  را براى يافتن و رفع آن مش
ــى بيشتر به اين مجموعه پيشنهاد مى شود كه در  منظور اعتباربخش
ــى و نام نويسنده يا  پايان هر مدخل، اطالعات مختصر كتاب شناس
ــيوه اى است كه در پاره اى از  ــود؛ اين ش مترجم آن مدخل آورده ش

معتبرترين دانشنامه هاى نوين جهانى به كار بسته شده است. 
دانشنامة دانش گستر، چنان كه در مقدمة اين نوشتار آمد، كار گسترده اى 
است، و حتى در شكل فعلى اش و با وجود همة مشكالت گوناگونش، 
ــنجش با برخى از دانشنامه هاى عمومى فارسى، در جايگاه  در مقام س
كمابيش بلندى واقع شده است. اما هنگامى كه آن را با ضوابط معيارمند 
ــنامه نويسى در جهان و حتى در قياس با دايره المعارف فارسى،  دانش
كه به تصريح دانشنامه (جلد 7، ص 776) باوجود كاستى هايش« مهم 
ترين و مستندترين دايره المعارف عمومى به فارسى است»، بسنجيم، 
ــد، كه به گفتة سعدى «منارة بلند بر  ــت به نظر مى رس اثرى فرودس

دامن كوه الوند پست نمايد».

الوند مرورى بر دانشنامة دانش گسترالوند مرورى بر دانشنامة دانش گستر
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از مشكالتى كه در 
دانشنامه بارها با آن 
رو به رو مى شويم، 
اشتباهاتى است كه در 
ارائة اطالعات عمومى 
(هويت شخص خاصى، 
نام يا تاريخ توليد 
اثرى، محل مؤسسه يا 
بنيادى و مانند اينها) 
رخ داده است

پى نوشت ها
 * salih.tabatabai@gmail.com

ــاير  ــتاران و س ــان و مترجمان و ويراس ــت نام هاى مؤلف فهرس 1 .
ــن مجموعه در آغاز جلد 1 (صفحات هفت تا ده) و بار  همكاران اي
ديگر فهرست كامل ترى از ايشان در آغاز جلد  18 (صفحات پنج تا 
ده) آمده است. بايد توجه داشت كه برخى از همكاران اين مجموعه 
ــان  ــته اند و، در نتيجه، نام ايش ــاى متعددى در اين اثر داش نقش ه
مثًال هم در شمار مؤلفان و هم در ميان ويراستاران مجموعه آورده 
ــت. در جلد نخست كتاب، تعداد كل همكاران اين مجموعه  شده اس

«بيش از دويست تن» ذكر شده است (جلد 1، صفحة هجده).
ــيرى در هنر ايران»،. 2  ــك: طباطبايى، صالح، «نقدى بر س مثًال ن
ــمارة 17، بهار 1385، صص  ــتان هنر،  ش ــال، فصلنامة فرهنگس خي
180- 186؛ «نقدى بر كتاب اسالم: هنر و معمارى»، گنجينه، كتاب 
ــاب دوم 1389، صص 109-  ــتان هنر، كت تخصصى علمى فرهنگس
 «(Grove Dictionary of Art) 114؛ «هنر ايران در فرهنگ هنر

، كتاب ماه كليات،  شمارة 171، اسفند1390، صص53- 61. 
Oxford Dictionary of National Biograph3. y
http://www.oxforddnb.com/index/101034502/4. 

Guy-Le-Strange
Claus Detlef Sierck 5. 
Douglas Sirk6. 
Stern, Michael, 7. Douglas Sirk,  pp. 23-26; Also 

see: http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Sirk
Ignaz Goldziher8. 

ــع، از صفى الدين عبدالمؤمن  ــه نماند كه در برخى از مناب . 9 ناگفت
ــت؛ مثًال نك: ابن طقطقى، تاريخ فخرى،  بن فاخر نام برده شده اس

ترجمة محمد وحيد گلپايگانى، ص 70 و ص466. 
Edward Granville Browne10. 
Also see: Blair, Sheila & Momayyez, Mortaza, 11. 

“Doors and Door Frames”, in Encyclopedia 
Iranica, vol. vii, p. 500

Halliday, David & Resnick, Robert, 12. 
Fundamentals of Physics, p.128.

Thomas Aquinas 13. 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary14. , p. 

1559.
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary 15. 

of the English Language, p. 710.
) از عهد عتيق  ــعياء نبى (6: 6-2. 16 ــرافيم در صحيفة اش واژة س
كتاب مقدس در داللت به طبقه اى از فرشتگان به كار رفته، هرچند 
ــتعمال  ــين نيز در عهد عتيق اس ــه معناى مارهاى آتش ــن واژه ب اي

شده است: اعداد 21: 6-8:؛ تثنيه  8: 15.
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 17. 

pp. 742-746.

)، خاورشناس هلندى، نخستين  ظاهراً ونسينك (1939-1882. 18
ــرافيل(Israfil) در  ــل مدخل اس ــه در مقاله اش ذي ــى بود ك كس

دائرة المعارف اسالم، سرافيم را معادل اسرافيل دانست.  نك:
Wensinck, A. J., “Israfil,” in Encyclopedia of 
Islam, vol. iv, p. 211

ــت، اين معادل سازى، متأسفانه، نادقيق است. در  اما چنان كه گذش
مقالة «اسرافيل» در دائرة المعارف بزرگ اسالمى (جلد 8، ص 289) 
ــت:  ــده اس ــاره ش نيز  به يكى از تفاوت هاى اصلى اين دو واژه اش
«تفاوتى اساسى ميان سرافيم و اسرافيل كه هرگز نبايد آن را از نظر 
پنهان داشت جمع بودن سرافيم است، در حالى كه اسرافيل واژه اى 
ــايد به همين دليل ادگار الن پو  ــته است».ش براى ناميدن يك فرش
سرودة خود را دربارة فرشتة خوش الحان ملكوتى ، كه در اثر افسون 
ــوند، اسرافيل Israfel ناميده است، نه  صدايش همگان خاموش ش
ــك: طباطبايى، صالح،   ــتر در اين باره ن ــرافيم. براى آگاهى بيش س

فرهنگ گزيدة اعالم شرقى در منابع غربى، صص 204-203.
Michel de L’ Hopital19. 
http://en.wikipedia.org/wiki/ Michel_de_ 20. 

L’Hopital
Robert the Strong21. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_the_22. 

Strong
Frank Davidson23. 
Rubin, Don (ed.), 24. The World Encyclopedia of 

Contemporary Theatre, vol. 5, p. 275.
ــل دربارة وى و عقايدش  ــتانى در ملل و نحل. 25 به تفصي شهرس
ــخن گفته است. نك: الشهرستانى، ابوالفتح محمد عبدالكريم ابن  س

ابى بكر احمد،  الملل و النحل،  ج1، صص 181- 184.  
در تفسير نمونه. 26 نيز عمران در اين آيه پدر مريم دانسته شده است 

(مكارم شيرازى، ناصر (زير نظر)، تفسير نمونه، جلد 2، ص520).
M. G. Kovacs, 27. The Epic of Gilgamesh, pp. 

101-103
Thomas, B. George & Finney, Ross L., 28. Calcu-

lus and Analytic Geometry, p. 98 
ibid29. , Appendix B, p. A-18
Halliday, David & Resnick, Robert, 30. Funda-

mentals of Physics, p. 541
ibid31. , p. 867
flux32. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_(unit)33. 

جالب تر  اين است كه تعريف صحيح يكاى ماكسول در پايان  34 .
ــت: « مقدار آن معادل شار در حال گذر  همين مدخل آورده شده اس
از يك سانتى متر مربع سطحى عمود بر ميدان مغناطيسى با شدت 

يك گاوس است»!
Hector Malot35. 
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دانشنامة دانش گستر، 
چنان كه در مقدمة 

اين نوشتار آمد، كار 
گسترده اى است، و 

حتى در شكل فعلى اش 
و با وجود همة 

مشكالت گوناگونش، 
در مقام سنجش با 

برخى از دانشنامه هاى 
عمومى فارسى، در 

جايگاه كمابيش بلندى 
واقع شده است. اما 

هنگامى كه آن را 
با ضوابط معيارمند 

دانشنامه نويسى در 
جهان بسنجيم، اثرى 

فرودست به نظر 
مى رسد

Lise36. 
براى آشنايى با زندگى و آثار هكتور مالو، به ويژه خالصه اى از  37 .

رمان بى خانمان ، نك:
http://www.ketabnews.com/detail-517-fa-129.html

رمى:  ــريال كارتونى 26 قسمتى . 38 ــايد نويسندة اين مدخل س ش
ــتوديوى پويانمايى  ــان (1996- 1997) را كه اس ــى خانم ــر ب دخت
ــر هكتور  ــتان بى خانمان، اث ــاس داس ــر اس ــى آن را ب ــون ژاپن نيپ
ــيت رمى از  ــه تغيير جنس ــده اى از جمل ــا تغييرات عم ــو، ولى ب مال
ــتباهًا به جاى كتاب اصلى گرفته باشد.    ــاخت، اش ــر به دختر س پس

Les Adventures de Romain Kalbris 39. 
Sir Alfred Chester Beatty 40. 
http://www.cbl.ie41. 

اى با حضور دو تن  ــه . 42 ــار اين مقاله، در جلس نگارنده پيش از انتش
ــاره به شمه اى از  ــتر، ضمن اش ــنامة دانش گس از ناظران ارجمند دانش
ــكالت اين مجموعه آمادگى خويش را براى مساعدت در رفع اين  مش
كاستى ها اعالم كرده، و ايشان را از نگارش اين نقد مطلع ساخته است.
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