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 تحلیل مولفه های اجتماعی دانشنامه نگاری در ایران و کاربست آن در دانشنامه جهان اسالم

  بهرام پروین گنابادی،  زهره میرحسینی،  فرشته سپهر،  سیّداحمد حسین زاده

 چکیده

دانشنامه آن در  موردی بررسیدر ایران و  نگاری دانشنامه اجتماعیِ های مولفه اریذگ ارزشو تحلیل  ،هدف از پژوهش حاضر
 .است جهان اسالم

عواملل   مبادرت به گردآوری در بخش کیفی با تحلیل محتوای متون مرتبط ؛است( کیفی و کمّی)نوع پژوهش حاضر ترکیبی 

نفلر از   72 آرایهلای ملذکور براسلا      مولفه دلفی شده ی بوسیله پرسشنامهنگاری شد و در بخش کمّ در دانشنامه موثراجتماعی 

  کیلو  مَکس»افزار  نرم ،در بخش کیفی ابزار تحلیل اطالعات. ندی شدند نگاری، ارزشگذاری و اولویت نظران در حوزه دانشنامه صاحب

 .است « ا  پی ا  ا »م افزار رن  ،و در بخش کمّی«  ای  دی
گذاری و  نظران ارزش راسا  آرای صاحبمولفه اجتماعی در تولید دانشنامه شد که ب 81های پژوهش منجر به ارایه  یافته

دانشنامه جهان و کاربست آن در تولید ( خاصه تاریخ اجتماعی مسلمانان)اجتماعی  توجه به موضوع علوم. بندی شدند اولویت
دانشنامه جهان های  درصد از مدخل  مدخل معادل   5 8تعداد  شد بطوری موضوعموجب تولید مقاالت جدید در این  اسالم
 .گرفتمخاطبان قرار اول نتایج جستجوی 1که جزو  متعلق به این موضوع است اسالم

منجر  نهایتاً که ستمعه ادر جا علمیعرضه و تقاضای  مبیّن ها دانشنامهظهور ، به طور کلیپژوهش حاکی از آنست که نتایج 

عوامل . دانشنامه باشد تولیدساز  تواند زمینه می  در جامعه پژوهشی های  نظاموجود  .شود می فرهنگی -ت علمیتحوالبه 

 اجتماعی موثر در تولید عواملاز  در جامعه رویکردو   تفاوت در دیدگاه، پیشینبا مطالعات انتقادی  اتمواجه ایدئولوژیک،

  ظهور ،ظهور های نو ها و افزایش کنجکاوی جامعه در باب پدیده تخصص ظهوردر قرن اخیر نیز  .آیند شمار می به هدانشنام

  .است را سبب شده ها دانشنامه

 ی، مدخلنگار دانشنامه ،اجتماعی علوم دانشنامه،: ها کلید واژه
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 مقدمه

خصوص کتاب  گیرد و میل رجوع به کتاب و به های بیشتری در اذهان شکل می در جامعه هر قدر کنجکاوی زیاد شود سوال

تبیین و  .دهند ترین شکل پاسخ می ترین و موثق های موجود در جامعه را به علمی پرسششود چرا که این آثار  مرجع بیشتر می

رواج . (217: 8935عرب،  سیّد) های علمی دیگر شود تا به عرصه تاریخی مربوط می -درک دانشنامه بیشتر به الزامات اجتماعی

شده و به تبع  بیانگر میزان تحقیقات انجام وجودشانکاوی جامعه،  با علم راستا یسی، واکنشی است به کنجکاوی و همنو دانشنامه

: 8935نژاد،  عدالت)معنا است  ، بیها دون در اختیار داشتن دانشنامهتولید علم ب بطوریکهآمده است  های بدست آن نشانگر تجربه

آزار و  نگاری به عنوان کاری بی دانشنامه ای که جریان تحقیق خیلی جدی نیست عمومأ به از سویی دیگر نیز در جامعه(. 87

 (. 3  : 8917قاسملو، ! )شود نگریسته میضرر به منظور گردآوری اطالعات برای استفاده احتمالی در روز مبادا،  بی

در قراردادهلای  . بخشلد  را تحقق ملی  جوامع دارک و مستندات، آرمان، حافظه تاریخی یک قوم است که با توجه به م نشنامهدا

البته قرائت عصری از این میراث، هویلت  . ها پدیدار شده است نشنامهاجتماعی، کنش حاصل از تمرکز بر میراث تمدنی در قالب دا

فراگیلر  ها  نشنامهدادر جوامع امروزه . کند ، تخاطب می«حال»است، اما در « گذشته»دوگانه به آن بخشیده، زیرا مرجع زمانی آن، 

همچنین رجوع به آنها به رغم مصلدا  هلا و تفلاوت هلای گونلاگون و تفلو        . شده و ویژگی های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند

اسلت، کمتلرین     نشلنامگی داخصوصلیت  شده و اگر این مزّیت که برآملده از   اطالعات بر معرفت، موجب جمعیّت ذهن از پریشانی

به بازبینی گذشلته و ابلداع آینلده ملی اندیشلد و بلا         چراکه را محقق کرده است جتماعیاف اسود آن باشد، یکی از بزرگترین اهد

 .کند تجاوز به گذشته و حصر آینده، حال را متشخص می

آیلا   .کلرد  اشلاره گیلری ایلن منلابع     شلکل  اجتملاعی  هلای  و انگیزه دالیلوان به ت نگاری، می دانشنامه در زمینه مهم تأمالتاز 

 تولیلد  نگلاری  رعایت اصول کلی دانشلنامه  ابآوری اطالعات  جمعیا تنها به اکتفای صرف  هستندالزامات وجودی دارای  ها دانشنامه

 را شلان جایگاه و کاربرد و در دست باشدآنها  فلسفه وجودی ازتصویر درستی ضروری است  برای تألیف اصولی دانشنامه د؟نشو می

نگاری نشانه تحلول   دانشنامه .وجودی آن استالزامات  ودالیل  ازچرا که هر تولیدی نیازمند آگاهی  .مورد توجه قرار داد در جامعه

: شلود کله نخسلت    زمانی ضرورت آن احسا  می. ترین زمان ممکن است فرهنگی و زاییده نیاز جامعه به یافتن اطالعات در سریع

جامعه مقلدور نباشلد و الزم باشلد بله طریقلی جامعله و بله ویلژه         ها به حدّی برسد که آگاهی از آنها برای  رشد اطالعات و دانش

تثبیلت  در جامعله   دوم، نگلاه علملی بلر تلدوین ایلن نلوع آثلار       . های اطالعاتی هدایت کرد پژوهشگران و محققان را به سرچشمه

سوم، ضرورت مراجعله بله ایلن    . باشد، چنانکه مخاطبان با اعتماد به صحت مطالب و علمی بودن اطالعات به آن مراجعه کنند شده

طراحلی،  در  .(81: 8919مقدسلی، )بلرای مخاطبلان روشلن و مسللم شلده باشلد        به منلابع اصللی اطالعلات    دسترسیآثار برای 

برای اجرای درسلت سله   و  نگاری نیاز است ای در زمینه دانشنامه جربه گستردهبه دانش و ت ،ریزی دانشنامه گذاری و برنامه سیاست
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مثلل   دیگری رهای مؤثرمتغیّ. است ضروری بایسته وکاربرد آنها آشنایی از  و ها ویژگی  دانستن فنی، اتاطالع ، کسبیاد شده اصل

از آغلاز در نظلر   الزم اسلت   «آنهلا   در ملدیریت  ثبلات  » و «کاربردهای اثرکردن  مشخص»، «علمی جامعهبرآورد دقیق از نیازهای »

به  دانشنامه ها. نگه داردنظر گرفته شده است،   مسیر اصلی، یا مسیری که برای آن در درتواند دانشنامه را  می چرا که .شودگرفته 

 سلرمایه مللی بلدل شلود    توانلد بله    و در انتهلا ملی   آید به شمار میو نشر  پژوهش، آموزشق و یهای تحق زیرساخت یکی از عنوان

های اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگرند و ضروریست از این حیث ملورد بررسلی و    ها و مولفه امروزه دانشنامه .(789: 8913 آذرنگ،)

 .نقد قرارگیرند

 

 بیان مسئله

پژوهشلی در ایلن   و یا اگر هم شلاهد  نماید  کلی آنها مشکل میو پرداخت ها، بررسی  دانشنامهوسیع به علت گستره موضوعی 

محملل   ( خصوصلأ نلوع تخصلص آنهلا    )ا هل  رسد که از تعمق و اتقان کافی برخوردار نباشد؛ چراکه دانشلنامه  باره باشیم به نظر می

حصلول و احلراز    املروزه  و لذا بررسی همه جانبه آنها مسلتلزم داشلتن چنلدین تخصلص اسلت کله       موضوعات تخصصی بسیارند

 .ها از منظر یک تخصص در قالب پژوهش امریست شدنی و هدفمند لذا بررسی دانشنامه. امریست بعید و مشکل العلومی جامع

. وارسیدبصورت مطلوب توان  را می این حوزه درتأمالت برخی از  ها بنگریم،  شناختی به دانشنامه اگر از بُعد اجتماعی و جامعه

 فلسفهو ها  دانشنامگی دانشنامهند و هست و یا ساختاری ییمحتواها سراغ داریم  دانشنامه دربارهزه که امرو هایی پژوهشبسیاری از 

ای دارد کله   بله چنلین پدیلده   در نگاه  ،مانده مغفول ،ریشه در وجهیکه است  وارسی شدههای اجتماعی  از جنبهکمتر آنها  یوجود

برقلرار باشلد   ها  دانشنامهو  جامعهرابطه ای دوسویه بین رسد  به نظر می.  بودار خواهدذاثرگ آنها در نقد، بررسی و اصالح این غفلت

عرضله  و همچنلین   نلد ا هجامعه شکل گرفتل  علمیبراسا  تقاضاهای  و هستندجوامع  کنش علمیمحصول به این صورت که آنها 

 وضلمن بررسلی اجملالی الزاملات اجتملاعی       در ایلن پلژوهش  للذا    .خواهدشلد در جامعله   محور ی علمدانشنامه باعث بروز تقاضا

  تولیلد دانشلنامه   اجتملاعی در  هلای  و زیرسلاخت  هلا  مولفله . 8: هسلتیم  سوال را پویا سهبه پاسخ  ،دانشنامهتولید شناختی  محیط

 جهان اسلالم دانشنامه کاربست تأمالت اجتماعی در . 9و  به چه ترتیب است؟ ها این مولفهبندی  اری و اولویتذگ ارزش. 7 ؟کدامند

 ؟و چه مزایایی دارد به چه صورت است

 شناسی روش

است که در بخش کیفی با تحلیلل محتلوای متلون ملرتبط بلا موضلوع پلژوهش        ( کیفی و کمّی)ترکیبی  حاضر، نوع پژوهش

های  مولفه ،و در بخش کمی بوسیله پرسشنامه است هنگاری شد های عوامل اجتماعی دخیل در دانشنامه مبادرت به گردآوری مولفه
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مبادرت بله اسلتخراج اطالعلات      8افزار دریچه از طریق نرم شماری و همچنین بوسیله داده بندی شدند مذکور ارزشگذاری و اولویت

کیفی نرم افزار تحلیلل   شدر بخ ابزار تحلیل اطالعات. است شده دانشنامه جهان اسالم«  تاریخ اجتماعی»های حوزه  آماری مدخل

 .پردازش شدند«  ا  پی ا  ا »ها بوسیله نوم افزار  است و در بخش کمّی داده« 2مَکس کیو دی ای»کیفی 

های اجتماعی در خصوص دانشلنامه نگلاری    مولفه 78که منتج به گردآوری  8تحلیل محتوای متون مرتبط با موضوع پژوهش

نلد بله   بودکه در خصوص کتب مرجع دارای تخصلص   شناسی ه علم اطالعات و دانششد پس از سه دوره دلفی توسط اساتید گرو

 حلوزه نظلر در   صلاحب  72اری و تعیین اهمیلت آنهلا توسلط پرسشلنامه در اختیلار      گذ جهت ارزش سپسمولفه کاهش یافت  81

ی آنها بلود  رنگا سابقه دانشنامهنظران مذکور بوسیله کتابسنجی و بررسی  طریقه انتخاب صاحب. گرفتنگاری در ایران قرار دانشنامه

 تحصلیلی  مدرک حداقل بودن دارا -8:  ندودشدند که صاحب این مشخصات ب نظر لحاظ به این صورت که کسانی به عنوان صاحب

  .مقاله 75 یا و کتاب عنوان 8 حداقل تالیف -9نگاری،  سابقه دانشنامه دارا بودن -7دانشیاری،  مرتبه دارای یا دکترا

 

 (نگاری     های اجتماعی در دانشنامه تحلیل مولفه) یظرچارچوب ن

تلدوین و   (. 3-1، ص 8922حلرّی،  )آیلد   ها از آن بدسلت ملی   بینی جوامع هستند و بسیاری از پاسخ ها تجلی جهان دانشنامه

بر سایر منابع  دانشنامه. گردد باعث پویایی جریان دانش در جوامع علمی می و کند سطح دانش و پژوهش را مترقی می ،آنهاتألیف 

 .(778: 8913 آذرنلگ، ) .انگیزانلد  برملی را هلای دیگلری    به سلان ملوج در عرصله پلژوهش ملوج      و گذارد مرجع تأثیر مستقیم می

 ؛هلای پلژوهش    طالعات مبتنلی اسلت بلر یافتله    به این صورت که ا استدر جامعه شده  های انجام کی به پژوهشمتّ نگاری دانشنامه

ها و مطالعات انجام  است پژوهش  هایی که نیازمند تحقیق  پژوهشی وجود داشته باشد، در حوزه  یعنی در جامعه ابتدا باید یک نظام

بله  مطالعات و تحقیقات به اطالعات قابل اعتماد تبدیل و پس از آن به حجمی بالغ شود که ما را نلاگزیر    گیرد و سپس نتیجه این

جامعله را از دسلتیابی    را از حوزه کتاب و دانش کنار بگذاریم عملالً  تألیف دانشنامهاگر  .(7 : 8917قاسملو، ) کند  دانشنامه تولید

مرجلع مفیلدی بلرای معرفلی      ه اطالعلات، یدر کنار ارا ها دانشنامهبه اضافه اینکه  .ایم محروم کرده موثق اطالعات  سریع و آسان به

 .(87: 8922 راد، طارمی) .خذ نیز هستندأم

برای مثلال  . آید به شمار میدر جوامع تولید این آثار  ساز  عوامل سبب دیگر از ،گاری با نگاه معطوف به حفظ میراثن دانشنامه

در واقع به منزله کوششی برای محافظت از میراث  ،یگارن ای از نویسندگان به دانشنامه آوردن عده روی ها حکمرانی مغولدر زمان 

شمار بسیاری از عالملان و ادیبلان بلا اسلتفاده از منلابع و       ،ها برجای مانده بود که در پی ویرانی شهرها و طعمه آتش شدن کتاب

                                                           
1
 المعارف اسالمی های بنیاد دایره سیستم جامع اتوماسیون مدخل 

2 Max.Q.D.A 

  SPSS 
 
 ی پژوهش حاضرچارچوب نظربخش مندرج در  
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امللل کردنللد و بللدین شللیوه میللراث فرهنگللی گذشللتگان را از نللابودی ک عرضلله یهللای پرحجملل دانشللنامه ،خللذ برجللای مانللدهأم

 .اسلت  شدن یا نابودی منابع بلوده  نگاری کمبود منابع یا بیم از کم اسا  این نظر، یکی از علل دانشنامه در واقع بر. ندبخشید ییرها

یا بیمناکی از نابودی آنها، بلکه به عکس، حاصل وفلور منلابع اسلت و هملین      ود کتب ونه معلول کمب ،نویسی علت دیگر دانشنامه

-1 :  891رودگلر،  )مند انداخت  گروهی را به فکر اقتبا  از آنها و تلخیص مکتوبات گذشته به صورت نظامکثرت منابع بود که 

نظری مخالف دارنلد بله ایلن صلورت کله پدیدآملدن ایلن آثلار حجلیم          خلدون،  و ابن 8باره روزنتال شایان ذکر است در این(. 3 

تحلیلل و   آثار کلافی نیسلت چله رسلد بله      برای مطالعه این همه قابل ستایش نیست چون عمر یک دانشمند صرفاً( ها دانشنامه)

، خللدون  ابلن  و   9 -5 :8382روزنتلال،  ) !آور ی کاریست غیرسودمند و حتی زیلان گارن دانشنامه ،این نظر ر اسا ب. تلخیص آنها

انفجلار  »آن بلا تعبیلر املروزی   ر کنونی نیز است؛ با انتشار فلراوان منلابع کله از    حاالت فو ، قابل تعمیم به روزگا(. 7 89: 8918

للذا   .شلود  هلا عرضله   شود ضروری است مفاهیم و مباحث هر علمی به صورت موجز و مختصر بوسلیله دانشلنامه   یاد می« اطالعات

کنلیم،   مراجعله ملی   دانشلنامه آشکار است که وقتی برای یک موضلوع بله   . است  گرایانه شدت تقلیل با دانش به مواجهه دانشنامه

توان آثار کثیر و عمیق افالطون و ارسطو را  میبه عنوان مثال ن. ای که باید، دست یابیم ه آن موضوع در عمق و گسترهتوانیم ب نمی

مسللم   حقیقلت گرایلی یلک    بنلابراین تقلیلل  . گوینلد، هملین اسلت    ملی  آنهاشد که هر چه  کرد و مدعی مقاله خالصه یک در حدّ

گیرد تا به ما فرصت رسیدن به دانلش برتلر    های اهم صورت می انتخاب گزینه به هدف انتخاب مضمونی و ونویسی است  نشنامهدا

گیرد یعنی  صورت مینیز  9یزدای ای بافت گونه ،نشنامهدر دا. یابیم اگر غر  در جزییات شویم به آن دانش برتر دست نمی. را بدهد

هایی که در فضاهای مختلف تولیلد   اندیشه ارتی دیکر؛ به عبگیرند که به طور طبیعی کنار هم نیستند هایی کنار هم قرار می پدیده

امکان یلک نگلاه   گیرند که  های تاریخی و جغرافیایی در کنار هم به شکلی قرار می شده، شبیه یک موزه با بر هم زدن تمام نسبت

یتی بیلرون از  بتوانیم در ملوقع گیرد که اسیر بافت کالسیک علوم نشویم و  زدایی با این هدف صورت می بافت. آیدتازه به آنها پدید

هلای سلازمانده دانلش نیلز بله سلمت        امروزه به موازات خود دانلش، نظلام   .( : 8932پاکتچی، ) مواجه شویم بافت با این دانایی

کرد  زدایی ذهن و اندیشه بشر در جامعه تبیین توان در چهارچوب توده شدن را می جریان تخصصی. اند شدن حرکت کرده تخصصی

این جریان . اند دانش موجود در جامعه  ترسیم کل و امروزه کمتر به دنبال   زدایی اجین شده ها نیز با این توده آن دانشنامه و به تبع

 (.   :  891،  تافلر)توان تبیین نمود  مینیز اندیشه بشر    ذهن و« زدایی توده»شدن را در چهارچوب  تخصصی
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تواند دید کلی به موضلوعی خلاص بدهلد و آغلازگری بلرای       که می -سازمانده دانش  شمولِ عنوان تنها ابزار دانش دانشنامه به

توان تلا نقلاط بسلیار دوردسلت      ای به هستی نیست و نمی دانشنامه روزنه. نقش مهمی دارد در اجتماع -مسیر دانستن باشد   ادامه

توانلد   ارد، اما دیدگاهی بله وسلعت اقیلانو  ملی    ای رو به هستی است؛ دیدی به عمق اقیانو  ند هستی را از آن دید، بلکه پنجره

 هلای  منلزل  بلا  راهی پیمودن برای است آغازی بلکه کمال، داعیه نه و دارد خودبسندگی ادعای نه المعارفی ه دایر مقاله .باشد داشته

 مطلبلی  از شمایی و شمه دارد قصد که کسی آن به دلیل، همین به. است ژرف و پهناور بسیار ای عرصه خود که مقصدی و متعدد

بنابراین دور از واقعیت نیسلت اگلر بگلوییم دانشلنامه     (. 853-852:  892حرّی، )کنند  می معرفی را المعارفی دایره ای مقاله بداند

ها وحدت و یکپلارچگی حلاکم بلر     دانشنامه. است اندیشه اهمیتی خاص یافته   زدایی ذهن و کننده دانش، در عصر توده عنوان ارایه به

پلدیای املروز همگلی     های دیروز تا ویکلی  گونه از دانشنامه. اند  اندیشیدن سهیم   کنند و از این حیث در بهتر را بازنمایی می هستی 

در « چیزدانلی  همله »انلد کله    ها فربه شده های بسیار ریز علوم آنقدر از دانسته امروز حتی شاخه .اند  تالشی در این سمت و سو بوده

های همجوار و همبافلت   ها از دانسته از سوی دیگر، دورافتادگی این شاخه. است ید یا شاید هم غیرممکن شدهنما آنها نیز دشوار می

گرایلی موجلود در جواملع حاضلر      اند، یکی از پیامدهای تخصلص   گیری و قوام آن دخیل بوده هایی که در شکل خود، یعنی دانسته

 . است

های مختلف علوم  به همان اندازه که در دانشگاه شاخه. مو هم منشأ تولید علوز است همانند یک دانشگاه هم علم آم نشنامهدا

در معیار و نوع تفاوت این دو تنها . هم همین گونه است دانشنامهدهند برای به وجود آمدن یک علم، دقیقاً  دست در دست هم می

، وللی یلک هلدف را دنبلال     چهلره بله چهلره    به صورت مکتوب است و در دانشلگاه نشنامه رسیدن به علم در دا نحوه. رسانه است

. گرایلی عصلر روشلنگری بلود     دانشنامه همزاد خردگرایی، فردگرایی و انسان(.  : 8932پاکتچی، )کنند؛ بالندگی و دانایی بشر  می

دی معنلادار  گاه و نماد خرد فردی است که در دانشنامه با دیگر خردهای فردی پیون عنوان واحد سازنده دانشنامه، جلوه به« مقاله»

های نظری دانشنامه در قرن هفدهم و  این ویژگی را در تبیین. گیرد یابد و در اجتماع در خدمت آموزش و تعالی انسان قرار می می

تلرین ارکلان    ای که در نتیجه دگرگونی نگاه انسان به جهان ایجاد شد از مهم شناختی تحول معرفت. توان دید وضوح می هجدهم به

انسان عصر روشلنگری، کله شلیفته دسلتاوردهای علملی خلود شلده و        . نگاری نیز اهمیت دارد ه از حیث دانشنامهاین تفکر بود ک

آوری دانلش پراکنلده و ارایله     جملع . اش بود، تالش کرد برای جهان طرحی نو دراندازد یافته قوام های ذهن تازه  مطمئن به ظرفیت

(. 789:  833، 8بلراون )های بعدی، از اصول و فصول این تالش بلود   به نسل علمی و منسجم آن با هدف تعلیم جامعه و نیز انتقال

هلای قلدیمی گرفتله تلا      از دانشلنامه . اند  ها نوعی تجلی شیفتگی بشر به دانش خود بوده دور از واقعیت نیست اگر بگوییم دانشنامه

؛ املا ریخلت و سلاخت ایلن     در اجتملاع  یی دانلش اند برای بازنما هایی بوده اند، همگی تالش هایی که محصول عصر مدرن دانشنامه

                                                           
1 Bown 
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ویکم و در کهکشلان اینترنلت    جالب توجه آنکه در آستانه قرن بیست. است اندیشه دگرگون و متکامل شده   بازنمایی در سیر تحول

هلن انسلان   شناسی دیجیتال را ضروری کرده، ذ نیز، که اطالعات دیجیتال بر همه شئون زندگی سایه افکنده و پرداختن به معرفت

پلدیا، تبللور اجتملاعی تولیلد      ویکلی : از جنس دانشنامه اسلت  برای بازنمایی دانش، خواسته یا ناخواسته، به سمت ابزاری رفته که

 .دانشنامه

 دستاوردهای فهم امکان ها دانشنامه. دهد می ی رو عموم سطح به نخبگان سطح از دانش تعمیم به نحوی نگاری با دانشنامه

 ها فیزیکدان برای نظریه این و کند می مطرح را «نسبیت هنظری» اینشتین مثالً که معنا این به آورند، می فراهم جامعهدر  را بشری

 آن او و دهند می دیگری شخص به را آن بعد کند، می خالصه سنگین زبانی با ای مقاله در را خود نظریه اینشتین. است فهم قابل

 ایم نداشته دانش تحصیل برای محدودیتی اسالم عالم در. شود می عرضه عموم به و چاپ دانشنامه در و کند می فهم قابل و روان را

 دربارها دستر  در بیشتر دانش گذشته، در غرب، جهان در اما. برآید علم تحصیل پی در توانست می روستایی هر از هرکسی و

 نیز جریان آن به اعتراضی کند، می اشاره دورانت ویل که چنان ، نگاری دانشنامه. شوند عرصه این وارد توانستند نمی همگان و بود

 دستاوردهای هعرض برای قالبی ها، المعارف دایره بنابراین. اند داده تعمیم مردم عموم سطح در را دانش ها  دانشنامه و است بوده

راد،  طارمی) .ندارد موضوعیتی محتوایی لحاظ به خود و است بشری جامعه کل در دانش سطح ارتقای و دانش علمی، تعمیم

8918 :8 1-852).  

برای مثال نگلرش انسلان قلرن    . شود نگاری  دانشنامه ظهورموجب تواند  یان میانسان نسبت به پیشیناجتماعی تفاوت نگرش 

علملی  دانشلنامه، مخاطبلان را بلا میلراث      .های قلرون پلیش از او متفلاوت بلود     با نگرش انسان... در قبال خودش، طبیعت و  83

رسانی، تکمیل و ویرایش انواع مشلابه قلدیمی، پلژوهش را بلا نگرشلی جدیلد از         روز کند و ضمن گسترش، به گذشتگان آشنا می

هر کدام مکمل دیگلری اسلت    ،ها داشت که ویرایش در عین حال باید توجه .اند دهد که پیشینیان به آنجا رسانده همان جایی ادامه

هلا موجلب    ها، رویکلرد  در برخی حاالت، تفاوت در دیدگاه (.25: 8918قاسملو، ) .نیاز شد دیگری بی توان از و با رجوع به یکی نمی

بلرّی نبلودن   بله عللت   . شلود  در قالب دانشنامه میورز  تالش برای ارایه معلومات موثق در مقابل تألیفات غرضمواجهه انتقادی و 

 شلود  سلازی در آنهلا مشلاهده ملی     ورزی، حب و بغض و لقلب  مجید، غرضهایی از ت که همواره رگهها از انحراف  دانشنامه برخی از

بله   هلای اسلتعمارگر   دولتبرای مثال . تواند این پدیده را موجب شود می( اعتقادی دارد متافیزیکی و عموماً در مباحثی که جنبه)

کله   نیاز ضروری داشتند( به منظور اجرای اهداف استعماری)ی از فرهنگ و تمدن مستعمره خود فالمعار مند و دایره شناخت نظام

رویکلرد   .(8: 8918 اسعدی،) .وجود نداشته است ها این دانشنامهعلمی در طراحی  ای است بر این که اهداف صرفاً خود قرینه این

از انتخاب و طرح یلک   ای دانشنامهن و اگر مولفاین صفات در بین انواع منابع است ای یکی از بارزتر طرفانه در تألیفات دانشنامه بی

نویسلنده  (. 3: 8935نلژاد،   علدالت ) معیار کافی برخلوردار نخواهلد بلود    نظر قابل اعتنا به طور عامدانه بگذرند، اثر آنان از اعتبار و
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ابعلاد آن را   مقاالت دانشنامه بر آن است پیشینه یک موضوع و تحوالت و فراز و فرودهای مباحث و اَعالم را بله درسلتی بکلاود و   

اطالعات را بی هیچ داوری شخصی و اظهار ( و نه بصورت هنجاری) 8شناسانه های میدانی و  پدیدار تبیین کرده و همچون پژوهش

طلوری  ب  ورزد ت مبلادرت ملی  به بیان دیگر، نویسنده بدون دخالت تعصباتش به بیان واقعیّ .قرار دهد جامعهنظرهای موجود در اختیار 

شلواهد   ر پرتلو   د  ت آنگونه که هستثیری بر داوری و قضاوت نویسنده ندارند و پیوسته واقعیّأو باورهای پیشین دخالت و تها  دانسته که

   .شود ابراز می ،دیگری هعقل پسند و قابل اثبات و انتقال ب

 جواملع  نویسلی در  دهیم، دانشلنامه تألیف دانشنامه را مدّ نظر قرار در و اجتماعی های روانشناختی اگر در تحلیل وقایع، انگیزه

اند برخی از ادباء مرتبه علمی و جایگاه خلود را چنلان بلنلد     برای مثال آورده. طلبی عالمانه نیز بوده است قدیم مقتضای نوعی جاه

نی و تبعیلد  گران کردند و البته به تاوان همین کار از کار دیلوانی برکنلار و زنلدا    دانستند که حتی در برابر ولی نعمت خود سر می

البتله در  . های علمی خود را به رخ بکشد و با این اثر نلام خلود را جلاودان سلازند     جا نیست اگر آنها بخواهد قابلیت پس بی. شدند

ادبلی و بلا     آنها عمدتاً ادیب بودند و بلا تکیله بلر دانلش    . کنار مسایل خصلتی، از نوع تربیت علمی این نویسندگان نباید غافل بود

بلر اسلا    (. 7 :  891رودگلر،  . )کردنلد  گونه عرضله  ندگار دانشنامهاز تجارب خود سرانجام آثاری حجیم، متفاوت و ماگیری  بهره

  لقلب عالئلی اشلاره     عالئلی، ه در دانشنام. شد ها بنا به امر حاکمان و اُمرا و پیشکشی به آنها تألیف و گردآوری می دانشنامهروایات برخی 

  .بلود  عنلوان وزیلر بله او خلدمت کلرده     ب  سلینا الدوله محمدبن رستم دارد و او همان کسی است که ابلن  الءکاکویه، ع[ اصفهان]به حاکم 

اش را  سلتینی مثال دیگر، فخرالدین رازی است که کتلاب  . گوید، وجیزه خود را به فرمان امیرش نوشته بودکتابش می هسینا در مقدم ابن

فریغلون   جوامع العلوم اثلر ابلن  مثال دیگر، (. 9-83:  755، 7فان ا ) وارزمشاه، اهدا شدان خ، سلطالعلوم نام گرفت و به ابومظفرعکه جام

بلرای  مفاتیح العلوم از ابو عبداهلل محمد خوارزمی، کله آن را  و همچنین  کرد بن محمد چغانی تألیف احمد ابوعلی  امیر  است که آن را برای

  را العیلون   الفنلون فلی علرایس   نفلایس  المعلارف  نیز دایرهالدین آملی شمس .کرد  تألیف ، وزیر نوح بن منصور سامانیابو الحسین عبیداهلل

هلایی از ایلن دسلت بله چشلم       در چلین، روم، اسلپانیا و فرانسله نمونله    . کرد نوشت و این اثر را به ابواسحا  اینجوی، حاکم شیراز، تقدیم

  بلرای  (.8938دانشنامه جهان اسالم، )ر و سرپرست تدوین دانشنامه بودند گذا نیز خود بنیان و حکما و حتی برخی از پادشاهان  خورد می

. جمهلوری ایلاالت متحلده و ملکله الیزابلت دوم تقلدیم شلد        ، رئلیس 9به جورج بوش( 7557ویرایش ) بریتانیکادر قرن معاصر نیز  مثال 

فلان  . )، اشاره شلده بلود  8جمهوری، رونالد ریگان المعارف به نام همین ملکه و نیز رئیس ، در ویرایش پانزدهم این دایره8328در   که چنان

به فرمان مللک فلارو  تشلکیل شلده و جللد اول        ،مصر االزهر عربی در هترجم ههیئت ویژ ،المعارف اسالم دایرهدر ترجمه (.  755ا ، 

                                                           
1 phenomenological Approach 

2
    Josef van Ess دانشگاه توبینگنو استاد  آلمانی شنا  اسالم 

9. George W. Bush. 
7. R. W. Reagan 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86


 9911 ناتسبات. تفه و لهچشماره . سال دوازدهم. فصلنامه پژوهش اجتماعی

 

9 

 

اهلل  نیلز بنلا بله صلالحدید آیلت      دانشنامه جهان اسالمتألیف  .(99-5 : 7588اقبال، ) دعکسی از این مقام بوه ب منقّش آن ویراست عربی

: 8917علادل،   حلدّاد )المعارف اسالمی متولی ایلن اثلر هسلتند     ای ایجادشد و ایشان نیز به عنوان رییس عالیه بنیاد دایره سیدعلی خامنه

9 -2). 

اللزام تلألیف    ،های نو ظهلور  افزایش عالقه به دانستن در باب پدیدهو  یمجوامع عل درها  تخصصبروز آمدن علوم جدید،  پدید

داشلتند اکنلون     عنوان ملروج دانلش عملومی     ها به المعارف دایره ن نقشی که سابقاًیبنابرا .شود تخصصی را سبب می های دانشنامه

صی هدایت کلرد  های تخصّ دانشنامه  پس باید بحث را به سمت. دهند  می  آن را انجاممثل اینترنت های دیگر  ندارند و رسانه مطلقاً

ها و مراجع علملی هلیچ    ی و جغرافیایی در کتاببنابراین مرزهای ملّ .مورد نظر را بنویسد  نشنامهنظر باید دا و چون اتوریته صاحب

باز هلم در  . صی استتخصّ  های تولید دانشنامهها،  صی یکی از راههای تخصّ برای رشد دانش. (3-85: 8922آذرنگ، )معنایی ندارد 

فرقلی کله   . اسلت نیلاز   دانشلنامه هلا، بله     تجربه  آید که هم برای تعمیم دانش و هم انتقال  میطور خاص به نظر  به دانشنامهحوزه 

علام و دقیلق دربلاره یلک      ها عالوه بر دادن یک اطلالع نای  چند دهه پیش دارند، اینست کههای    دانشنامهامروزی با   های   دانشنامه

: 8922راد،  طلارمی ). برای دسترسی به اطالعات بیشتر اسلت   خذ راهگشای محققانأکنند که این م خذی را معرفی میأ، م موضوع

87.) 

نگارش در  « ویکی»جدید   رواج سبک ،در دهه اخیر است؛ را متحول کرده ها عصر انقالب الکترونیک و دیجیتال، دانشنامه  

افزایش حجم اطالعات از یک . شود نگاری محسوب می دانشنامهساز  از عوامل سبب براسا  خرد جمعی جوامع بشری  دانشنامه

تأثیرهای خود را  ،های سریع و جابجایی اطالعات از سویی دیگر و نیز ارزانی سازی و انتقال، نیاز به بازیابی سو، کاهش زمان آماده

 عالمان و دانشمندانفردی  نبوغ محصول ها بر خالف قدیم که دانشنامه (.795: 8913آذرنگ، ) .ستا هدانشنامه گذاشتانتشار بر 

  .شدن آنها در در فضای مجازی با سبک و روشی نو شده است باعث پدیدار دانشنامه تألیف در جمعی گیری خرد کار به امروز بود،

را نیز  پدیا ویکیشناختی مدرن، یعنی روشنگری و پوزیتیویسم، دانشنامه خودنمایی کرد،  اگر از بطن دو نظام بزرگ معرفت

دیگری از مقاله را ارایه  شکل پدیا ویکی. شناسی دیجیتال و زاییده انقالب الکترونیک دانست توان یکی از مظاهر معرفت می

نامید، اما مسلّماً نماد خرد فردی نیست، بلکه خرد جمعی بر آن  اجتماعی ای از فردگرایی نهاست که شاید بتوان آن را دگرگو داده

. پیامدهای معرفتی درخور توجهی برای انسان دارد پدیا ویکیهای اولیه،  رغم پنداشت گرایانه هم به از بُعد انسان. حاکم است

به سازماندهی و دسترسی به دانش  جامعهجلی رویکرد و نیاز های شاخص دانشنامه، نوعی ت نیز همچون سایر نمونه پدیا ویکی

 (.7551، 8فالیس)است  که در اطالعات دیجیتال محصور شده ای جامعهاست؛ 

                                                           
9 Fallis 
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 پژوهش و پاسخ به سواالت ها یافته

. 7کدامنلد؟ و    هلای اجتملاعی در تولیلد دانشلنامه     هلا و زیرسلاخت   مولفله . 8پژوهش مبنلی بلر    و دوم در پاسخ به سوال اول

 :های ذیل حاصل شد یافتهها به چه ترتیب است؟  بندی این مولفه اری و اولویتذگ ارزش

 آماری براسا  نظر جامعهنگاری  در دانشنامه اجتماعی های مولفه ویژه ها و ارزش آماره .8جدول 

ف
دی
ر

 

 تعداد نگاری های اجتماعی در دانشنامه ها و مولفه شاخص
ن
گی
یان
م

 
انحراف 

 استاندارد

درصد 

 واریانس

 مقدار
 t 

ارزش 

 ویژه

72/9 72 جامعه و پویایی تحول، مایه تفخیمنگاری  دانشنامه 8  2 /5   3/  588/87  88/3  

82/9 72 ها سیر تطور ابعاد اجتماعی مدخل نماد دانشنامه 7    /5    /  53/87  87/1  

88/9 72 شده در جامعه های انجام پژوهش نماددانشنامه  9   3/5  83/  571/88   9/2  

53/9 72 های علمی، اجتماعی و فرهنگی ملی دانشنامه تحقق دهنده آرمان 8   9/5  9 /8  557/88  8 /2  

51/9 72 تمدنی در جامعه تراثفظ ادانشنامه ح    2 /5  5 /8  51/87  88/2  

دانشنامه تعمیم دهنده دانش از سطح نخبگان به سطح عموم در   

 جامعه
72 19/7  8 /5  28/9  15 /85  28/  

15/7 72 جامعهعلمی نیاز  هدنبرآور دانشنامه 2  27/5  87/9   8/85   7/  

دانشنامه سمبل مطالعات پدیدارشناسانه و دوری از پرداخت  1

 هنجاری در جامعه

72 

 
25/7   1/5  58/9  5 /3  8 /  

های نوآورانه  جنبهو همگام با  پژوهی آینده دهنده ارایهدانشنامه  3

 هعامجعلم در 
72  7/7   8/5  31/7  88/1  5 /  

 و زدایی ذهن ی دانش در عصر تودهزدا و بافت گر دانشنامه، تقلیل 85

 انفجار اطالعات
72 53/7    /5  1 /5  559/2   2/  

مولفان در نگارش مقاالت  تعدد)خرد جمعی  دهنده ارایهدانشنامه  88

 (جامع
72 1 /8   5/5  22/5  3 /  88/  

8/ 2 72 شمولِ سازمانده دانش دانشعنوان ابزار  دانشنامه به 87  8 /5  25/5  153/  88/8  

1/8  72 ای علم آموز رسانه و دانشنامه منشأ تولید علم 89  88/   3/5  839/  83/8  

78/8 72 دانشنامه معرف منابع و رهنمون مسیر پژوهش در جامعه 88  92/5    /5  97/  19/9  

نسبت به دانشنامه محصول تفاوت نگرش اجتماعی انسان   8

 پیشینیان
72 75/8  97/5  89/5  792/   3/9  

ورز در  غرض مواجهه انتقادی به مطالعات ای برای رسانهدانشنامه   8

 جامعه
72 8 /8  71/5  9 /5    7/  52/9  

ترین اهتمام پژوهشی، بعنوان پیشکشی قابل اعتنا  دانشنامه، جدی 82

 برای حکما 
72 88/8  75/5  73/5  537/  19/7  

51/8 72 نوعی تجلی شیفتگی بشر به دانش خود  دانشنامه 81  8 /5  77/5  55 /   7/7  
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گردآوری و توسط پرسشنامه آماری  شده، نظرات جامعه از تحلیل محتوای انجام حاصلههای  اری مولفهگذ ارزش منظورب

 81 است؛ از اینرو کامال مناسب بودههای استخراج شده  همه مولفه برای ها، درصد واریانسنمایان شده است 8جدول  درحاصلش 

، از دوران ها مولفهبطورکلّی، درتحلیل عاملی اکتشافی، جهت تفسیرپذیری بهتر . شدند گذاری ارزششده  کسبعامل 

است، از آنجاییکه در ذکر شایان. است استفاده شده 7و متعامد 8این تحلیل نیز از دوران مورّب در که بر این اسا  شود می استفاده

جمع نموده و  ها را مولفهتوان مجموع مربعات بارهای عاملی  دارند، نمی و همپوشانی همبستگی ها با یکدیگر عامل این پژوهش

شده قابل محاسبه  های استخراج عامل شده برای هریک از بنابراین محاسبه درصد واریانس تبیین. واریانس کلّ را محاسبه نمود

 tبا توجه به این که مقدار  .اند بوده 8بیشتر از  کهیافته بوده  انورهای د حاوی مقدار ویژه عامل؛ لذا جدول فو  تنها است بوده

داری کاربست  توان گفت به طور معنی بنابراین می هستندمثبت  tمقادیر  دارایدار است و  ها معنی محاسبه شده برای همه مولفه

 .است  توجه تأمل و حائزقابل نگاری  در دانشنامه حاصله های اجتماعی مولفه

هللای  نهلاد  زیرسلاخت  درآنهلا   کلردن  لحللاظو کاربسلت   گانله اجتملاعی، جهلت     81 هللای مولفله  براسلا  محاسلبات آملاری   

بلا ارزش  « جامعه و پویایی تحول نگاری مایه تفخیم، دانشنامه»:  عبارتند ازکه  شدند تعیین «ارزش ویژه»براسا  نگاری  دانشنامه

 ، در رده سلوم 87/1 بلا « هلا  نماد سیر تطور ابعاد اجتماعی مدخل دانشنامه»و بعد از آن عامل  در باالترین رده اهمیت 88/3 ویژه

هلای علملی،    دانشنامه تحقق دهنده آرملان »  در رده چهارم و  9/2  با ارزش« های انجام شده در جامعه دانشنامه نماد پژوهش»

دانشلنامه   »بنلدی قرارگرفتنلد عبارتنلد از     سه علاملی کله در انتهلای ایلن رده     .قراردارد 2/ 8 با ارزش« اجتماعی و فرهنگی ملی

تلرین اهتملام پژوهشلی،     دانشنامه، جلدی »،  52/9با ارزش ویژه  «ورز در جامعه غرض مواجهه انتقادی به مطالعات ای برای رسانه

بلا  « نوعی تجلی شیفتگی بشر به دانلش خلود    دانشنامه» و در انتها عامل 19/7با ارزش « بعنوان پیشکشی قابل اعتنا برای حکما

 .قراردارد 9/7 ارزش ویژه 

به چله صلورت اسلت؟     دانشنامه جهان اسالمکاربست تأمالت اجتماعی در  اهمیت و در پاسخ به سوال سوم پژوهش مبنی بر

 :این موارد قابل ذکر است

صلورت   بله  «اجتملاعی  تلاریخ »اجتملاعی خاصله    عللوم های  از ابتدا مقوله جهان اسالم هدانشنامگزینی برای تدوین  در مدخل

 تلاریخ » یلا  «شناسلی  ملردم » جملله  از دیگلر  هلای  رشلته  های مدخل ذیل حوزه این های مدخل و بود مستقل در نظر گرفته نشده

 ایلن  هلای  قالله م لیفتأ و گزینی مدخل ،ولی با گذشت زمان و روشن شدن اهمیت موضوعی آن. بود شده تنظیم «تمدن و فرهنگ

                                                           
9 promax 

7 varimax 
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 «تملدنی  تلاریخ » ابعاد یا «فرهنگی شناسی مردم یا فولکلوریک» ابعاد صرفاً دیگر ها مدخل این نگارش در. شد آغاز تخصصی حوزه

 .دهند می تشکیل را اجتماعی تاریخ محققان رویکرد از بخشی فقط عدبُ دو این بلکه نیست نظر مد

 روابطلی  از الگلوی  یلک  بازسازی برای ها داده حداکثر استخراج بر اصل اجتماعی، تاریخ روش به ای دانشنامه مقاالت تالیف در

 بلر  نله  شلیوه،  ایلن  در مدخل هر اهمیت و حیثیت. است بوده گرفته شکل اجتماعی و فرهنگی تاریخ در موضوع آن حول که است

 تولیلد  در آنهلا  منلدی  نقلش  اسلا   بلر  بلکله  نخبگلان  زبان و ذهن در آن یادکردهای یا تمدنی ابعاد در آن مفروض نقش اسا 

 نگلارش  درللذا   .آیلد  برملی  و جامعله  ملردم  زبلان  و ذهن از که است هایی داده بر بیشتر تکیه با بویژه اجتماعی روابط از ای شبکه

های این  بسیاری از مدخل .است توجه مورد اجتماعی روابط شبکه بازشناسی و آنها اجتماعی کارکرد و نقش این حوزه های مدخل

گیرند و اساساً برخی از مقاالت این گروه حتی در مجالت و منابع  میالمعارفی قرار هبار است که موضوع پژوهش دایر گروه نخستین

در ادامله بله برخلی از     .(المعلارف اسلالمی   برگرفته از سایت بنیلاد دایلره  ) مشابه ندارند هو خارجی نیز نمونالمعارفی داخلی  هدایر

 :اشاره می شود دانشنامه جهان اسالم موضوع علوم اجتماعی در یِهای آمار داده

 

 

 

 

 

 شاخة زندگی روزانه  

9 % 

 شاخة آیین ها و باورها

78% 

شاخة تشکیالت و  

 اصطالحات دیوانی

81% 

شاخة تشکیالت و  

اصطالحات نظامی و  

 انتظامی

8 % 

شاخة آموزش و انتقال  

 علوم

85% 

دانشنامه  ، فراوانی مدخل های شاخه های موضوعی علوم اجتماعی در 1نمودار 
 جهان اسالم
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مراکز در  (خاصه تاریخ اجتماعی جهان اسالم) اولین و تاکنون تنها گروه تخصصی، اسالم  دانشنامه جهان تاریخ اجتماعی گروه

زنلدگی  »: انلد از  شاخة موضوعی عبارت پنجدر ، 8براسا  نمودار های گروه مذکور  ؛ فراوانی مدخلآموزشی و پژوهشی ایران است

تشلکیالت و اصلطالحات   »، درصلد  81با « تشکیالت و اصطالحات دیوانی» .درصد 78با « ها و باورها آیین»، درصد  9با « روزانه

  .موجودی درصد 85با « آموزش و انتقال علوم»درصد و   8با « نظامی و انتظامی

تا پایان  مربوطه علمی  گروه توسطهریک که  است شاخه موضوعیمرکب از شانزده  اسالمدانشنامه جهان و مقاالت   ها مدخل

هلا، تلاریخ    عرفان، فلسفه، تاریخ اسالم، ادبیلات و زبلان  : این موضوعات عبارتند از. شود می جهان اسالم تألیف هکار تدوین دانشنام

علم، کالم و فر ، قرآن و حدیث، فقه و حقو ، تاریخ اجتماعی، هنر و معماری، اسالم معاصلر، شلبه قلاره و جنلوب شلر  آسلیا،        

موضلوع تلاریخ اجتملاعی    ( 7براسلا  نملودار   )در این میان  .مطالعات غرب جهان اسالم، آسیای صغیر و بالکان، جغرافیا و تاریخ

را شلامل   (مدخل  8139به تعداد )  دانشنامه جهان اسالم های درصد از کل مدخل   مدخل و مقاله است که  8 85متشکل از 

موضلوع پلژوهش    دانشلنامه جهلان اسلالم    در بلار   نخسلتین  کله  تاریخ اجتملاعی های  مدخلبرخی از مقاالت و   ارزش .می شود

هلای تلاریخ    ملدخل  جلزو پر بازدیلد توسلط مخاطبلان اینترنتلی      مقاله اولِ 1پیدا کرده است که   به این صورت نمود ندرفتگقرار

 .، معلوم است7که کمّ و کیف آن در جدول  اجتماعی است

 .8الکسا سایت روایته ب توسط مخاطبان دانشنامه جهان اسالم شده ی جستجوها و مدخل ها بسامد واژه. 78جدول

                                                           
1
شایان ذکر است مخاطبان همان جمعیت اینترنتی و یا  .است 87/9/33در تاریخ سایت الکسا  های دادههای مورد بحث بر اسا   سایت بررسیتحلیل و  

 .کاربرانی هستند که تعداد، تنوع، جنس، اهداف و سایر مشخصاتشان در واحد زمان یکسان نبوده و در هر لحظه به صورت شناور و متغیّر هستند

موضوعات دیگر؛    

مقاله؛    8211

38% 

موضوع علوم 

اجتماعی؛  

 % مقاله ؛ 8 85

دانشنامه جهان ، فراوانی مدخل های علوم اجتماعی در 2نمودار 
 اسالم
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 درصد ترافیک جستجو نویسنده واژه جستجو شده ردیف

  /57 فرد عبدلی  فریدون زخم چشم 8

 11/8 پور ابراهیم موسی چاپار 7

 91/8 نگار ذیالبی رعیت 9

 23/9 پور ابراهیم موسی روحانیت 8

 8/9  پور ابراهیم موسی خرافات  

 82/9 پور و ابراهیم موسی میرشکرایی محمدفر،  شمامه محمدی چای  

 7/ 8 امین مهربانی؛ حمید احمدی جلفایی رقص 2

 88/8 ابراهیم موسی پور روبند 1

کردند و گوگل آنها را به سایت یی که مخاطبان در اینترنت جستجواه در بین کلید واژه، 7جدول براسا  اطالعات مندرج در 

به عبارت دیگر پر بازدیدترین  .نتایج اول متعلق به مقاالت حوزه تاریخ اجتماعی است، هشت ارجاع داده دانشنامه جهان اسالم

، «خرافات»، «روحانیت»، «رعیت»، «چاپار»مقاالت  است و درصد حجم ترافیک جستجو  /57با « مدخل چشم زخم»مقاله 

مراتب در  88/8، و 7/ 8، 82/9، 8/9 ، 23/9، 91/8، 11/8با حجم ترافیک جستجوی  بترتیب« روبند»و « رقص»، «چای»

 .بعدی قرار دارند

 :نتیجه

زیرا هدف دانشنامه بازنملایی دانلش    .است اجتماعیدهنده غنای فرهنگی و تمدن  نشان جوامعدر   دانشنامه تولید به طور کلی

ها، سلیر طبیعلی رو    دانشنامهگیری  شناختی در شکل جدای از تأثیر عوامل جامعه . موجود در جامعه است نه اکتشاف دانش جدید

شلمار   در جامعله بله  گیری این آثلار مرجلع    شکل مهم به کمال آنها و اهتمام عالمان در تلخیص و تکمیل مطالعات پیشین، از علل

 و یکننلده مواجهلات انتقلاد    ای ملنعکس  ها و ابرازکننده حقایق، در برهله  طرفی در بین رسانه به عنوان تبلور بی  دانشنامه. آیند می

کثرت منابع، توسعه علوم تخصصی و به تبع آن اللزام  . باشد  می نیز مطالعات پیشین نسبت به جامعههای متفاوت  کننده نگرشابراز

نبلودن معنلا در جامعله،     ثابلت  .دشلون  ملی  گیری دانشنامه محسلوب  اجتماعی شکلهای تخصصی، همگی از عوامل  تألیف دانشنامه

رایی، دسترسی آزاد به دانش و کاستن از هدررفت زمان در دسترسی به دانش کامالً در آیینه محوری، کارکردگ زدایی، مخاطب توده

قابل اعملال  روز رسانی آنی و  اضر و قابلیّت بهحنبودن معنا در عصر ایی نماد ثابتپدی های جدید مشهود است، الگوی ویکی دانشنامه

                                                                                                                                                                                        
1
  Alexa از هر وب سایتی را  در واحد زمان که به صورت هوشمندانه بدون دخالت انسان گزارش ها و اطالعات دقیقی سنجی جهان رتبه  سایت ترین  بزرگ

 .اریه می دهد
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تلأثیر   گیری دانشلنامه بلی   نیز در شکل در جامعه آوری جدید ظهور فنپویایی  است لذا  دارای و «8های از هم جدا شکل برگه»در 

 . است شده در اجتماع مجازی شانو انتشاراست و موجب ظهور این آثار مرجع  نبوده

های اجتملاعی   تعیین مولفههدف است لذا با  بوده« دانشنامه»و « جامعه»گر تأثیرپذیری و ارتباط دوسویه  پژوهش حاضر نشان

را ملدّنظر  « دانشلنامه »و « هجامعل »ر یعنلی  دو متغیّاین   و تأثیر متقابل بالندگیها، غنا،  در مراحل تولید دانشنامهو کاربست آنها 

و مقلاالت   هلا  ، ملدخل نگاری بها داده شود های دانشنامه های علوم اجتماعی در سازمان کرد اگر به مولفه کما اینکه نتایج ثابت .دارد

نگاری هر چه باشلد   های دانشنامه در انتها، عوامل و انگیزه. قرارگیرندنتایج جستجوی مخاطبان رده باالترین  درتواند  می این حوزه

موجلب جمعیّلت ذهلن از    ها  و ضروری است چراکه دانشنامه وجودشان مفید...( علمی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و )و با هر هدف 

شلمار و تلخلیص نشلده     چرا که مواجهه با معلوملات بلی  . شود می موجود در جامعه ویی با انبوه منابع و اطالعاتپریشانی در رویار

 .ماند نیافته می در میان انبوه منابع سازمان  همچون پرسه زدن

 

 

 منابع

 فارسی

 .العربیلجنه البیان : ، تصحیح علی عبدالواحد وافی، قاهرهمقدمه ابن خلدون(. 8918)خلدون  ابن

 .9 ، شماره مقاالت و بررسیها، «گذری بر مطالعات شیعی در غرب»(. 8922)احمدوند، عبا  

سازمان مطالعه و تلدوین  : تهران. مطالعات اسالمی در غرب انگلیسی زبان از آغاز تا شورای دوم واتیکان(. 8918)اسعدی، مرتضی 

 (.سمت)ها  کتب انسانی دانشگاه

، همایش سراسری دانشنامه نویسی در فقر مبانی نظری: جستاری در دانشنامه نویسی ایران (.8913) آخشیک، سمیه سادات

 .بنیاد دانشنامه نگاری ایران: تهران (گذشته، حال و آینده)ایران 

موسسه : تهران. همراه با گفتاری چند در زمینه دانشنامه نگاری و ویرایش: نشر و انقالبی در راه(.  8913)الحسین  آذرنگ، عبد

 .جهان کتاب فرهنگی و هنری

 .(آذر)87 کتاب ماه کلیات، نگاری،  المعارف ثیر تکنولوژی اطالعات در دایرهأت .(8922)عبدالحسین  ذرنگ،آ

 .ققنو : تهران. در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری، (8917)ذرنگ، عبدالحسین آ

                                                           
9 loose-leaf format91 
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  7، چهارشنبه 8718، شماره روزنامه اعتمادوگو با احمد پاکتچی،  در گفت نویسی در ایران المعارف دایره(. 8932)پاکتچی، احمد 

 .دی

 .نشر علم: ، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهرانموج سوم(.  891)تافلر، الوین 

 89، های اسالمی کتاب، دانشنامه جهان اسالممیزگرد نقد و بررسی : مقاله ها و گزارش ها (.8917) عادل، غالمعلی حدّاد

 .(تابستان)

 (. 892خرداد و تیر )، 872کیهان فرهنگی، ، اند بینی جوامع گاه جهان ها جلوه المعارف دایره (. 892)حرّی، عبا  

 .87، شماره کتاب ماه کلیات، «نگاری ایران معاصر ها در دایره المعارف انتقال تجربه»(. 8922)، عبا  حرّی

نگلاری، ج    المعارف اسالمی، ذیل ملدخل دانشلنامه   بنیاد دایره: عادل، تهران زیر نظر غالمعلی حدّاد(/ 8938) دانشنامه جهان اسالم

82. 

 .، اسفند9، شماره 77، دوره معارف، «رواج موسوعه نویسی در عصر ممالیک»(.  891)رودگر، قنبرعلی 

 .، بهمن و اسفند1 ، شماره 88، سال ابخار ،«ها المعارف دایره درباره یادداشتی»(. 8935)، حسن عرب سیّد

 (.پاییز) 7 ۀشمار ، پیشمعارف عقلیراد،  گفتگو با حسن طارمی: نویسی در ایران و جهان المعارف دایره(. 8918)راد، حسن  طارمی

 .، آذر87، شماره کتاب ماه کلیات، «المعارف در ایران دالیل کندی نشر دایره»، (8922) راد، حسن طارمی

 .، تابستانمجله کنسرسیوم محتوای ملی، «المعارف چرا دایره»(. 8935)نژاد، سعید  عدالت

گفتگو با کامران فانی، : نویسی، و مشکالت آن المعارف هدایر». ( 892) حسن اشکوری، یوسفی؛ بهاءالدین خرمشاهی،؛ کامران فانی،

 .خرداد و تیر، 872، شماره کیهان فرهنگی. «خرمشاهی و حسن یوسفی اشکوری بهاءالدین

 .، دی و بهمنکتاب ماه کلیات، «های نظری نویسی در ایران لزوم بحث میزگرد دانشنامه»(. 8917)قاسملو، فرید 

 .  8، شماره فصلنامه بیمه و توسعه. «نگاری در ایران، گذشته، حال و آینده دانشنامه و دانشنامه»(. 8918)قاسملو، فرید 

 .، دی و بهمنکتاب ماه کلیات، «نگاری نشانه تحول فرهنگی در جامعه دانشنامه»(. 8919)مقدسی، مهناز 
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Analysis of the social components of encyclopedia in Iran and its application in the 

encyclopedia of the Islamic world 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze and evaluate the social components of encyclopedia in Iran and its case 

study in the encyclopedia of the Islamic world. 

In the present research, the combined method (qualitative and quantitative) is used; In the qualitative section, 

by analyzing the content of related texts, effective social factors were collected in the encyclopedia compilation 

and in the quantitative section, the components were evaluated, evaluated and prioritized based on the opinions of 

 4 experts in the field of encyclopedia. The data analysis tool in the qualitative part is the software of "Max. 

Q.D.A" and in the quantitative part is the "SPSS" software. 

The findings of the study led to the presentation of 92 social components in the production of encyclopedias 

that were evaluated and prioritized based on the opinions of experts. Attention to the subject of social sciences 

(especially the social history of Muslims) and its application in the production of the encyclopedia of the Islamic 

world led to the production of new articles on this subject so that 9111 entries equivalent to 16 of the entries of 

the encyclopedia of the Islamic world belong to this topic, so that these entries were among the top 2 search 

results of the audience. 

The results of the research indicate that in general, the emergence of encyclopedias indicates the supply and 

demand of science in society, which ultimately leads to scientific-cultural developments. The existence of 

research systems in society can pave the way for the production of encyclopedias. Ideological factors, critical 

encounters with previous studies, differences in views and approaches in society are among the social factors 

influencing the production of encyclopedias. In the last century, the emergence of specializations and the increase 

of society's curiosity about new phenomena have led to the emergence of encyclopedias. 

 

Keywords: Encyclopedia, Social Sciences, Encyclopedia compilation, Entry 


