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هنر،1395(
پیشازاینبراینخستینباردرسال1378ازجنابآقایپاکبازاثردیگریباهمیننامتوسطهمینناشرانتشار
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انگلیسی(وبرابرفارسیآناناست.)نک:دایرةالمعارفهنر،1378(
ناگفتهپیداستکهکاردانشنامهنویسیکاریاستبسیاردشواروزمانبرکهنیازبهپشتكار،دقت،صبروحوصله
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آفرینشیکاثرباعنواندایرةالمعارفکاریاستکهبهچندینسالوگاهیچندیندههزماننیازدارد،درنهایت
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آنهستندبههمینسبباغلبدایرةالمعارفهاهرازچندگاهیباویرایشجدیدمنتشرمیشوندویااینكهپیوستی
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بدانافزودهمیگردد.عالوهبرآنکارتدویندایرةالمعارف
کاریگروهیاستوتوسطیکفردصورتنمیگیرد.
و شكلگیری در همكار صد چند یا و ده چند اغلب
آفرینشاثرنقشدارند.ازهنگامیکهنخستینگامهادر
جهتشكلگیریوتولیدآنبرداشتهشدهتازمانیکه
همراه و همدل و همكار گروهی میرسد چاپ به اثر
دوشادوشیكدیگرباشكیباییودقتگامبرمیدارندتا
نتیجةمطلوبحاصلگرددوناگفتهپیداستکههمانند
تمامیکارهایگروهیدیگراینکارنیزنیازبهرهبرو
درجای گروه فرد فرد تالش تا دارد  کارآمد مدیری
مشترک هدف همان جهت در و گرفته قرار مناسب
چنان از دایرةالمعارف سرویراستار شود. ساماندهی
اینحلقههای اگرچنانچه که است برخوردار اهمیتی
زنجیرهریکخودبهتنهاییدرستعملکنندامابه
درستیدرهمجاینگیرندنتیجةکارمطلوبنشدهو
گرهیازکارمخاطبانآننخواهدگشود.ازاینمنظر
جنابآقایپاکبازبهدرستیحقمطلبراادافرمودهو
کاربسیارارزشمندیراتقدیمبهجامعةفرهنگیایران
کردهاند.ایشانهمراهباهمكارانشانباکمترینامكانات
امابادقتوشكیباییکاریسترگانجامدادهاند.بیشتر
و چاپ شاهد ایران در امروزه که دایرةالمعارفهایی
سازمانی و دولتی حمایتهای از هستیم آن انتشار
برخوردارندوصاحبدمودستگاهعریضوطویلانداما
جنابآقایپاکبازوگروهپژوهشگرانهمكارشانبدون
امكانات محدودترین با و چنینی این پشتیبانیهای
کاریعظیمانجامدادهوباایناثرخودنیازشدیدجامعة
هنریومحققانهنریرابرآوردهکردهاند.ازاینحیث
و بود سپاسگزار همكارانشان تمام و ایشان از باید
حمایتشانکردتاموجبخلقبیشترآثاراینچنینی

فراهمگردد.
اماناگفتهپیداستکههیچکارپژوهشیبیکمیو
گستردهتر و عظیمتر اثر این چه هر و نیست کاستی
باشدامكاناینكهنكتهویانكاتیازدیدةآفرینندگانآن
ناپیدابماندبیشترخواهدبود.اثریکهشاخصویگانه
استموردتوجهواقعمیشودونقدهایسازندهبهبهبود
وپیشرفتآناثرودیگرانیکهبهکارهایاینچنینی
مشغولاندیاریمیرساندتاآثارخودراباکمترینخطا

واشتباهیبیافرینندوصدالبتهکههدفنقدبایدچنین
باشد.آنچهدرپیایننوشتارخواهدآمدنیزدرهمین
راستاستوهدفآندردرجةنخستستودنکارودر
نگاهبعدیبهبودوبینقصساختناثرارزشمندجناب

آقایپاکبازوگروههمكارانشاناست.
دایرةالمعارفیامعادلفارسیآندانشنامهچیست؟
کتابیامجموعهکتابهاییرادایرةالمعارفمیگویند
کهشاملاطالعاتیجامعدربارةهمةشاخههایابرخی
چند از را بشریاند.دایرةالمعارفها دانش شاخههای

منظرمیتوانتقسیمکرد:
1.ازنظرگستردگیوحجم

دایرةالمعارف بریتانیكا، مانند جلدی چند مفصل:
بزرگاسالمی

مختصر:یکیادوجلدهمراهبامقاالتکوتاهمانند
دایرهالمعارفهنر

2.ازلحاظشمولومطالبیکهدربرمیگیرد
عمومی:ماننددایرةالمعارفمصاحب
تخصصی:ماننددایرةالمعارفادیان

3.ازنظرسطحمخاطب
دایرةالمعارف مانند نوجوانان: و کودکان مخاطب

کودکانونوجوانانآکسفورد
بزرگساالن

غیرمتخصص:ماننددایرةالمعارفآمریكانا
دانشگاه فلسفه دایرةالمعارف مانند متخصص:

استنفورد
4.ازنظرشیوهتنظیم

الفبایی:اغلبدایرةالمعارفهابانظامالفباییتنظیم
میشوندماننددانشنامةجهاناسالم

ردهای:مطالبهرردهبهطورمستقیمتهیهشدهو
ردههابنابهنظامالفباییدرکنارهمقرارمیگیرندو
مانند است ضروری نمایه وجود آن مخاطب برای
ایرانشهر)کتابیتخصصیباموضوعاتمربوطبهایران(

موضوعی:مطالبهرموضوعزیرعنوانموضوعیعام
گردآوریشدهوسپساینموضوعاتبانظامیمنطقی
پشتسرهمقرارمیگیرند.برایمخاطبآنفهرست
مطالبوهمچنیننمایهضروریاستمانندجلدسوم

دایرةالمعارفهنر
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که گفت میتوان مطالب این به توجه با بنابراین
دایرةالمعارفهنررویینپاکبازمختصراستزیرادرسه
بهیکموضوع زیرا است جلدخالصهشده،تخصصی
خاصمیپردازد،مخاطبآنبزرگسالمتخصصاستو
الفباییاستوجلد شیوةتنظیمدوجلدنخستآن
سومموضوعیاستکهسپسموضوعاتبانظامالفبایی

تنظیمشدهاند.
طوالنی بسیار دنیا در سابقهدایرةالمعارفنویسی
میدانند. دانشنامهنویسی پدر را ارسطو برخی و است
واژةاروپایی Encyclopedia منشأیونانیداردودراصل
بهمعنایآموزشهمگانیاست.سدة18مدراروپارا
شیوة همین به دانشنامهنویسی عطف نقطة میتوان
کنونیدانست،درواقعاینصورتجدیددانشنامههابا
انگلیس،فرانسهو اندکیبیشاز200سالدر سابقة
آلمانشكلگرفتندکهمهمترینآندانشنامةبریتانیكا

استوهنوزچاپایناثرادامهدارد.
درایرانهمدانشنامهنویسیپیشینهایطوالنیدارد.
کهنترینآنکتابزردشتیانبانامدینكردکهمربوط
دین دانشنامة را آن و است میالدی دهم سدة به
زردشتیمیدانندزیراهرآنچهکهمربوطبهایندین
دانشنامة نخستین میشود. یافت آن در دانست باید
میالدی 900 حدود ( فارابی ابونصر را ایران علمی
زبانعربینوشت. به باعنواناحصاءالعلوم میزیسته(
دانشنامهها زمرة در هم را ابنسینا آثار از بسیاری
میشمارند.دانشنامههایقدیمیمانندکتابهایدرسی
موضوعیبودهوموردمطالعةدایمقرارمیگرفتند.اما
جدیدی نسبتاً پدیدة الفبایی دانشنامههای پیدایش
دارای سهولت برای امروزی دانشنامههای است.
نمایههایالفباییوموضوعی،فهرستمآخذ،ارجاعات
و نقشه نمودار، جدول، منابع، فهرست متنی، درون
تصویراند.امروزهبرایسهولتبیشترودسترسیآسانتر
شاهددانشنامههایدیجیتالواینترنتیهستیمازاینرو
کاربردورواجآنازروزگارپیشینبسیاربیشترشدهو
مخاطبانبیشتریراپوششمیدهد.)نک:دایرةالمعارف

بزرگاسالمی،1367:ذیلپیشگفتار(
درایرانشیوةنویندانشنامهنویسیازسال1345
با مختصر و عمومی دانشنامة تألیف با و شمسی

مؤسسة شد. آغاز مصاحب غالمحسین سرپرستی
دایرةالمعارف از ترجمهای تا داشت نظر در فرانكلین
وایكینگرامنتشرسازدواینکاربهمصاحبواگذارشد
امااوهمراهباهمكارانپژوهشگرشتصمیمگرفتندتا
مقاالتمربوطبهایرانرادوبارهبازنویسیکنندتابرای
از پس هنوز اثر این باشد. سودمندتر ایرانی مخاطب

گذشت50سالمنبعمعتبریشمردهمیشود.
دردودهةاخیرشاهدرونقدانشنامهنویسیدرایران
تخصصی و عمومی دانشنامههای شامل که بودهایم
پوشش تحت و مفصلاند آنان از برخی میشوند
سازمانهایدولتیویانیمهدولتیقرارگرفتهوجلدبه
جلدمنتشرمیشوندوبرخیمختصراندوباهمانتشار

مییابند.
میتوان را دانشنامهنویسی رونق و پیدایش دلیل
آموزش جانبة همه توسعة و فرهنگی پرشتاب رشد
عمومیکشورونیازبهرشدآگاهیدرمیانافرادجامعه
تولید نیاز این کردن برطرف راههای از یكی دانست.
زیرا است تخصصی و عمومی  زمینة در دانشنامهها
موضوعی از دارد نیاز که محققی یا و خواننده امروزه
مطلعشودیادرموضوعیبهطورتخصصیتحقیقکند
ازطریقمقاالت،کتابها انبوهاطالعات با درمواجهه
او به دانشنامهها اما میگیرد قرار اینترنت و نشریات
آن از جامعی و مختصر اطالعات تا میکنند کمک
موضوعپیداکردهودرواقعهمچوندریاندکهفردبا
عبورازآنباموضوعموردنظرشازمنظرجدیدیآشنا

میشود.
دایرةالمعارفهاازمجموعهمقاالتمتعددیتشكیل
شدهکهاینمقاالتمیتوانندکوتاهویابلندباشنداما
اینمقاالتدرهرصورتدارایساختاریاستوازچند

بخشاساسیتشكیلمیشوند.
مدخل:اسمیاموضوعیکهمقالهدربارةآننوشته
زیرا است دایرةالمعارف بخشهای مهمترین از و شده
ارتباطآغازینیکمخاطببااثراست.یکدایرةالمعارف
کتابینیستکهازابتداتاانتهاخواندهشودبلكهمخاطب
آندرجستجویموضوعخاصیاستوازطریقیکیا

چندمدخلپاسخخودرامییابد.
معرف:جملهیاعبارتیبدونفعلدرنخستینسطر
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کاملترین و مهمترین که است دایرةالمعارفی مقالة
با میدهد. خواننده به مدخل آن دربارة را آگاهیها
خواندنمعرفدریافتاولیهحاصلمیشودکهآیااین
مدخلهمانچیزیاستکهدرجستجویآنیمیانه.
حتیگاهیمعرفمارابینیازازخواندنتمامآنمقاله

میکند.
متنمقاله:مقاالتدایرةالمعارفسعیبهمعرفیو
آگاهیدادنمخاطبخوددارندبههمینسببدارای
پیشفرضویافرضیهاینبودههمچنینعاریازتعصب
وغرضورزیاند.ازآنجاییکهدراغلبدایرةالمعارفها
چنیناستکهگروهیتعیینومشخصمیکنندکههر
بهتصویر، نیاز مقاله آیا و باشد واژه دارایچند مقاله
نمودار،جدولداردویاخیربنابراینحدودواندازةهر
مدخلازپیشتعیینشدهاستوجاییبرایزیادهگویی
وتكراروجودنداردازطرفیمطالببایدچنانتنظیم
شودکهکموناقصنیزنباشدواطالعاتالزمومفیدرا

متناسببامدخلبهمخاطبخوددهد.
منابع:بخشمهمیازدانشنامههایامروزیفهرست
منابعآناستزیراهمانطورکهپیشازاینگفتهشد
آشنا موضوع با را خواننده تنها دایرةالمعارفی مقاالت
ساختهوچنانچهدیدگاههاومجادالتمختلفیدرباب
آنموضوعوجودداشتهباشدآنرامعرفیمیکندودر
حدمختصریآگاهیمیدهدودرصورتیکهخوانندهو
مخاطباثرنیازبهدانستنوآگاهیبیشتریداشتهباشد
بهفهرستمنابعومآخذآنمدخلرجوعکردهواین
و نخست درجة در آگاهی افزایش برای آغازی خود
پژوهشوبررسیدقیقتردرمرحلةبعدیاست.گاهی
مقاالتدایرةالمعارفترجمهوتلخیصازچندینمنبع
وضروری الزم پایان در اصلی منابع ذکر که دیگراند

استزیرامخاطبرابهمنابعاصلیهدایتمیکند.
دایرةالمعارفهنر،ویرایشدوم،همانطورکهدرآغاز
گفتهشدازسهجلدتشكیلشدهکهدوجلداولبخش
سوم جلد در و ی تا الف مدخلهای شامل و اصلی
و مضمونشناسی تاریخشناسی، )شامل پیوستها
نقاشی، با مرتبط موضوعات و دارند جای واژهنامه(
نو، رسانههای عكاسی، گرافیک، طراحی پیكرهسازی،
خوشنویسی، طنزنگاری، و چاپگری تصویرگری،

مجموع در و معماری سازی، موزاییک سفالگری،
صنعتی، طراحی زمینههای در سودمندی اطالعات
معماری،خوشنویسی،سفالگریوبرخیهنرهایسنتی
رادرآنمیتوانیافت.دوجلداولشامل5637مدخل،
1143تصویرسیاهوسفیدو374تصویررنگیاست.
مقالة 110 شامل سوم جلد در تاریخشناسی پیوست
مصوردربارةتاریخهنردرجوامعمختلفجهان،پیوست
دوممضمونشناسیشامل379مدخلدربارةموضوعها
وموادتصویریمعمولدرآثارهنریجوامعمختلفو
هنر، دایرةالمعارف )نک: است. نمایه سوم پیوست

پیشگفتار(
مقالة بخش نخستین و مهمترین عنوان به
دایرةالمعارفیابتدابهبررسیمداخلایناثرمیپردازیم.
چندانمشخصنیستکهمنطقانتخابمداخلدراین
اثرچگونهبودهاست.چرابنابهدایرةالمعارفهایهنر
اغلب بهجزموسیقیکه دیگرهمةشاخههایهنری
برایخوددایرةالمعارفمجزاییداردنیامدهاست؟چرا
از نمایشیدرآننمیبینیم؟ ازمداخلهنرهای اثری
شیشهگری،فرشبافی،منسوجاتو.....مدخلیدرآن
نیامدهاست.بهچهدلیلازمنتقدانهنریمدخلیدر
آننیست؟گرچههموارهاینمناقشهوجودداشتهکه
از بسیاری و چیست اول نگاه در هنر از منظور
به اول اعتقادندکههنردروهلة این بر نظریهپردازان
اطالق دیگر شاخههای سپس و تجسمی هنرهای
میشوداماازآنجاییکهالگویدایرةالمعارفنویسیبه
اینشیوةنوینازغربواردشدهودایرةالمعارفهایهنر
موسیقی از غیر به هنری شاخههای تمام به غربی
رشتههای به مربوط مداخل خالی جای میپردازند
به بهوضوحمشاهدهمیشود. اثر این در دیگر هنری
خصوصکهبهآنعنوانعمومیدایرةالمعارفهنرداده
شدهوبرایمنمخاطبدرنگاهاولمشخصوواضح
نظر به میگیرد. بر در را شاخههایی چه که نیست
بیشتر آنان گزینش و مداخل انتخاب که میرسد
سلیقهایبودهوبنابهتخصصنویسندگانوگردآورندگان
اثرصورتگرفتهباشد.باتوجهبهاینكهایناثرتنهادر
مختصر ازدایرةالمعارفهای و شده آفریده جلد سه
شمردهمیشودبهتربودکهبهتمامشاخههاورشتهها
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درحدواندازةمختصرمیپرداختویااینكهدرعنوان
بهگونهایمشخصمیشدکهچهرشتههایهنریرادر

بردارد.
در که گفتهاند پاکباز آقای جناب مصاحبهای در
آمدهاند درگذشته هنرمندان تنها اثر نخست ویرایش
)پاکبازو....،1392()کهالبتهاینخودشیوهایاست
در اما مینمایند اتخاذ ازدایرةالمعارفها برخی که
ویراستدومکتابدرپیشگفتارذکرشدهکههنرمندان
که آنانی البته شدهاند افزوده آن به هم ایرانی جدید
فعالیتخودراپیشازسال1377آغازکردهاند.این
گزینشبهچهسببیانجامگرفتهاست؟آیافقطسلیقة
شخصیاست؟آیاهنرمندیکهتاامروز)تاتاریخچاپ
نباید میگذرد هنریاش فعالیت از سال هجده اثر(
1377 سال مالک باشد؟ اثر این در مدخلی صاحب
جریانهای شاهد کنون تا 1377 سال از چیست؟
آن تبع به و ایران در متفاوتی سیاسی و اجتماعی
هنرمندانجدیدومتأثرازاینجریاناتبودهایموبهنظر
میرسدکهجایخالیآناندرایندایرةالمعارفاحساس
میشود.درموردهنرمندانخارجیچهترتیبیاتخاذ
شدهاست؟آیادرموردآنانهمیکسالبهخصوصدر
نظرگرفتهشدهاست؟اطالعیدراینموردبهخواننده
دادهنشدهاست.عالوهبراینكهجایخالیتعدادیاز
هنرمندانوپژوهشگرانعرصةهنردرایناثرمشهود
استبراینمونهبهخودجنابآقایپاکبازکهسالیان
سالدرعرصةهنراینمرزوبومفعالیتهایمتعددی
ازجملهآموزشوپژوهشداشتهمدخلیاختصاصداده
دیگر و ایشان کتاب آغاز در گرچه است نشده
همكارانشانمعرفیشدهوفعالیتوآثارشانبهصورت
فهرستوارآمدهاست)کهاینخودشیوةمعمولبرای
اما نمیباشد( دایرةالمعارفی اثر دستاندرکاران معرفی
انتظارمیرودکهمدخلیهماننددیگرهنرمندانبرای
ایشانودیگرهمكارانازجملهمهرانمهاجروحمید

رضاقلیچخانیو...تألیفمیشد.
در مدخلها شد گفته این از پیش که همانطور
چنیندایرةالمعارفیالفباییتنظیممیشوندامابهکّرات
خطاهاییدرآندیدهشدهوبهنظرمیرسدکهنیازبه
بازبینیمجدددارد.درادامهتنهاچندنمونهذکرخواهد

شد.
ـ آمده( الف حرف )ذیل ساوجی حسینی احمد

حسینیساوجی،احمد)ص22(
کامبیو، ـ آمده( آ )ذیلحرف کامبیو دی آرنولفو

آرنولفودی)ص57(
کرمانشاهی، بهرامکرمانشاهی)ذیلحرفبآمده(ـ

بهرام)ص336(
غفاری، ـ آمده( میم حرف ذیل ( غفاری مسعود

مسعود)ص1370(
بن یحیی الواسطی، ـ الواسطی محمود بن یحیی

محمود)ص1693(
)الکهحرفتعریفعربیاستدرثبتمداخلدر

نظرگرفتهنمیشود(
همچنینروشیهماهنگدرموردگزینشمداخلی
کهمربوطبهاصطالحاتغربیانداتخاذنشدهاستبرای
مثالازپایینبهباالمعادلsotto in su اصطالحایتالیایی
البتهیکترجمهنهچندان )ص61(ترجمهشدهکه
آرته پوِورا، آرته اما است تحتاللفظی کاماًل و درست
به و نمیشوند ترجمه ایتالیاییاند اصطالح که چیفرا
همانصورتمیآیند)صفحه44و45(.یااینكهماکت
)ص آمده شكل همان به است فرانسوی اصطالح که
1321(اماmotifترجمهشدهومدخلنقشمایه)ص
از برخی است. شده گرفته نظر در آن برای )1525
معادلسازیهانیزچندانصحیحبهنظرنمیرسدبرای
نمونهنقِشکمبرجسته)ص1525(برای bas- relief و
یاخراشکاری)ص587(برایgraffitoبهنظرچندان

معادلهایدقیقودرستینمیآیند.
آنان از مختلفی نسخههای که ادبی آثار مورد در
ایننسخههانگارههاییدیدهمیشود وجودداردودر
مانندشاهنامهوخمسهبهتراستکهیکمدخلدرنظر
مدخل همان زیر متفاوت نسخههای و شود گرفته
مدخل نسخه هر کتاب این در اما گردند معرفی
نظر به که است داده اختصاص بهخود را جداگانهای

میرسدباعثسردرگمیخوانندهخواهدشد.
درزمینةگزینشمداخلنیزگاهیناهماهنگیهایی
َورَقهو باعنوان برایمثالمدخلی بهچشممیخورد
دارای و َعّیوقی از داستانی که )1575 )ص گلشاه
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از اما آمده کتاب در است ارزشمندی نگارههایی
داستانهایشاهنامهیاخمسهویادیگرآثارادبیکه

نگارههاییازآنانبهجاماندهمدخلینمیبینیم.
امروزهاغلبدایرةالمعارفهایجدیدومعتبربهزبان
فارسیبهسببدشواریخطفارسیصورتآوانگاشت
مخاطبان به خود این و میکنند ثبت نیز را مداخل
کمکشایانیدراستفادهازاثرمیکندوالبتهازآنجایی
در نیستند آشنا آوانگاری نشانههای با افراد همه که
مقدمةکتابآننشانههاومعادلآواییآنانباذکرمثال
معرفیمیگرددتاامكانخوانشصحیحبرایخوانندگان
مهیاشود.دایرةالمعارفهنربهاینمنظوراغلبمداخل
کماکان که میرسد نظر به اما کرده گذاری اعراب را
برایکاملترشدناثربهتربودکههمانصورتآوانوشت
مدخل نمونه برای میداد ارائه مداخل تمام برای را
بلیک،ویلیامدرفارسیبههمینصورتبلیکنوشته

شدهکهآنرامیتوانبهشیوههایمتفاوتیخواند.
مقالة ساختار در که بعدی مورد مدخل از پس
دایرةالمعارفیدارایاهمیتبودههمانمعرفیاعبارتی
استکهدرخالصهترینصورتممكنکاملترینآگاهی
رادرموردهمانموضوعموردنظربهخوانندهمیدهدو
درواقعنخستینپلارتباطیمیانمخاطباثربامتن
مقالهاستزیراچنانچهاطالعاتیکهدراینعبارتبه
خوانندهدادهمیشودکاملوگویاباشددرخواندنویا
نخواندنمتنمقالهتوسطاومؤثراست.باخواندنمعرف
درمییابیمکهآیااینمدخلهمانموضوعیاستکه

درجستجویآنیمویاخیر.
باتوجهبهاینتوضیحبهنظرمیرسدکهاینبخش
درمورداغلبمداخلبهغیرازشخصیتهابایدبازبینی
مقاالت معرف در مهم و اساسی اطالعات زیرا شود
مربوطبهاصطالحات،سبکهاونظریههاو....دادهنشده

استبراینمونهشواهدذیلذکرمیگردد.
برایحكاکیبرجستهنقش)آیااینمعادلدرستی
reliefاست؟()درصفحه1524معادل reliefبرایواژه
نقشبرجستهآوردهشده(آمدهاینروشلوحهسازیرا
چینیهاابداعکردند.ـروشیبرایساختلوحه)ص

)577
گروههنرمندانمعاصر.ازنخستینگروههایهنری
گروههنریتشكیلشدهدر درایرانکهبهکوشش.....ـ

سال1340)ص1208(
نشان تاریخی شواهد بازاری«. « مصور نسخههای
....ـنسخههایی میدهندکهشكوفاییهنرکتابآرایی

حاصلهنرمندانگمناموغیردرباری)ص1490(
براینقاشانه)چندانمعادلدرستیبهنظرنمیرسد
وبیشتراینتصوررابرایمخاطبفارسیزبانایجاد
میکندکهایناصطالحیادبیاست(آمدهاصطالحی
کهولفلیننخستینباردرکتاباصولتاریخهنربهکار
برد.ـاصطالحیمربوطبهنقاشیباروک)ص1498(

یونیتوان.نامیکهگروهیمتشكلازیازدههنرمند
نامگروهیازهنرمندان آوانگاردانگلیسیبرخودنهادندـ

آوانگارد)ص1698(.
موضوعبعدیکهبایددرموردآنگفتهمانمتن
مقالهاست.اغلبمقاالتدایرةالمعارفیبهشكلتألیفیا
ترجمهازچندمأخذوتلخیصآناننگاشتهمیشوندو
استفاده مقاالت تدوین در شیوه دو هر از نیز گاهی
میگرددکهطبیعیستخوانندةاثربایدازاینموضوع
مطلعگردد.دردایرةالمعارفهنرروشتدوینمقاالت
مشخصنیست.نمیدانیمکهاینمقاالتتألیفیاندویا
ترجمهیاتلخیص.اگرمقالهتألیفیبودهطبیعیاست
کهبنابهعرفدایرةالمعارفنویسینامنویسندهآنباید
درپایانمقالهذکرشودواگرترجمهاستمأخذاصلی

آنکداماست.
باشند تألیفی دایرةالمعارف این مقالههای چنانچه
ارجاعاتدرونمتنیندارند.بهخصوصدرموردمقاالت
ضمیمةنخستجلدسومکهفرمآنانبیشتربهسبک
به نیاز مقاالتعلمیمروریاستوطبیعیاستکه
ارجاعدارند.ازآنجاییکهمقاالتدایرةالمعارفیچندان
مفصلنیستندوتنهامخاطبباکلموضوعازطریق
به بهمراجعه نیاز فرد برای آنآشنامیشودهمواره

منابعبیشتروجوددارد.
نكتةدیگرکهدرموردمقاالتایناثرمیتوانافزود
ایناستکهبرخیازمقاالتبسیارمختصرندواطالعات
برایمثالمدخلذهن بهخوانندهنمیدهند چندانی
باوری)سوبژکتیویسم(کهدرهنرمبحثمفصلیاست
تنهادرچهارسطرنوشتهشدهدرحالیکهبرایمعرفی
داده اختصاص مطلب صفحه یک هنرمندان از برخی
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شدهاستواینعدمهماهنگیبیناهمیتموضوعو
مطالبمقالهدرایندایرةالمعارفموضوعیاستکهنیاز

بهبازبینیدارد.
آخرینمطلبیکهدریکمقالةدایرةالمعارفیدارای
اهمیتبودهمآخذومنابعمورداستفادةآناستکهدر
پایانمقالهذکرمیگردد.همانطورکهپیشازاینگفته
به جدیدی موضوع هر با آشنایی برای محققان شد
دانشنامههامراجعهکردهوباتوجهبهاختصارمقاالت
و منابع طریق از آنان نیاز عمدة بخش دایرةالمعارفی
مآخذیکهآنمقالهازآنبهرهبردهویابرایاطالعات
بیشترمعرفیشدهبرآوردهمیگردد.ایندایرةالمعارف
متأسفانهپاسخگویایننیازنیست.درابتداچندکتاب
کمتر و فرهنگاند نیز اغلب که شده معرفی منبع و
ما و میخورد چشم به آن در تخصصی کتابهای
نمیدانیمکهآیاازاینفرهنگهادرتألیفاینمقاالت
استفادهشدهویااینکهاینفرهنگهاترجمهوتلخیص
شدهاند.ازیکدایرةالمعارفانتظارمیرودکهازمنابعبه
روزوجامعتریبهرهگیردومخاطبانخودراباارجاعات
درونمتنیونیزپایانیمقالهبهمسیردرستآگاهیو

پژوهشرهنمونسازد.
بهچشممیخورد مطالبی نیز رسمالخط مورد در
برایمثالنقشبرجسته)ص1524(سرهمنوشتهشده
وفیلیپین)1839(جدا.گرچهامروزهشیوههایامالیی
متفاوتیدرجریاناستودراینموردگاهیسلیقهای
رفتارمیشودامابرایاثریارزندهوپرمخاطبهمچون
استاندارد شیوة همان از است بهتر دایرةالمعارف این

پیرویکرد.
درپایانالزماستباردیگرایننكتهیادآوریشود
کهآنچهدرایننوشتارآمدتنهادرراستایارجگذاریو
در آن نبود که اثری است. ارزشمند اثر این قدردانی
جامعةهنریوعالقهمندان،محققانوپژوهشگراناین
پاکباز آقای جناب و میشد احساس شدت به عرصه
همراهباگروهمحققانهمراهشانکاریسترگ،عظیمو
ماندگارراباشكیباییودقتبهانجامرساندهوتقدیمبه
اهلفرهنگوهنرکردهاندوامیداستهرچهبیشتر

شاهدآثاراینچنینیباشیم.
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