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 ینهاد ای و دانشنامه هایِ«شناسی کاشان»در  کاشان

 

 *محمدرضا مهدیزاده

 

   چکیده
 و حضور شمختلف فرهنگ و موضوعات، شناخت جامع و کالن از تاریخ، یشهر جامعه و هر پایدار توسعۀ بنیاد

 کهه شههر   جامع دربارۀو  مستند این تولید دانشِ .گذاران آن است علمی کارگزاران و سیاست در ذخیرگانها  آن

 گسهتر  ، قاله  متتهو    در و علمهی ، جمعهی صهورت   بهه  وگیرد  صورت میدر مراکز و نهادهای مطالعاتی 

بهه وضهعیت شهناخت و     ،در این جستار .دانیم نهادی می وای  هدانشنام، پی دارد را در تر ژرف اطالعات و دانش

پرداختهه   0011 آغهاز  تها  «علمهی  های شناسی اشانک» یا های گروهی یا نهادی فعالیتقال   معرفت به کاشان در

 ههای نهاد مراکهز و و زیهر نرهر    ریهزی قللهی   برنامهه  هدایت و با، جمعی صورت به که تولیدات دانشی شود. می

، بررسهی  ،انهد  کاشان آفریده شده در خصوص دانشنامه و مجله(در ) و با خروجی مقاالت علمی وهشیپژ علمی

با انتخها  ننهد مرکهز علمهی و     ، ملی و محلی، المللی ن منرور در سه سطح بینبدی .دنشو نقد می و بندی دسته

یافته در شناخت کاشان با بررسی مقهاالت انتشهار   به مطالعه ورویتردهای نهادی و  ها فعالیت ،برجسته تحقیقاتی

نند نههاد   ان دربه کاش سی مطالعات معطوفربر در. شود در نهایت تحلیل می ارائه وها  آن یها درگاه یا دانشنامه

عهالوه بهر   هها   آن ی است کهه مهدیران و مشهاوران علمهی    هادهاین تأثیر وید برتری نتیجه مؤ، /نشریهدانشنامه و

 .اند تهداش محلی هم مطالعاتی سوژۀ و ی از خود شهرعمیق و نش مناس و داعالیق ، روشمندی علمی

   .دبا، جاد، ایرانیتا، اسالم دایرةالمعارف، شناخت کاشان، نهادی شناسیِ کاشان:هاکلیدواژه

                                                 
 mahdizam@yahoo.com /، تهران، ایراناه تهرانشناسی دانشگ دکتری جامعه *

  ۲۱/۶/۳۰۱۱تاریخ پذیرش:         ۳۱/۲/۳۰۱۱تاریخ دریافت: 

  7۰۱۱ستان بهار و تاب ،یشناس کاشاندو فصلنامه علمی 

 7۵2ـ721صفحات: (، 2۲ یاپیپ) 7شماره ، 7۰دوره 
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مقدمه .1

و مدارک مکتوو    متون، اسناد ازدیاد، تر مهمو ها  آن از شناخت افزایشبا شهرها  ۀو توسعآبادانی 

ست. بدون تولیود و افوزایش   راستا همها  دربارۀ آنشده وایات و تصاویر تولیدر ها، و تعمیق شناخته

یشورفت و  پگویوا   ،اسوت جوامو   گونواگون  ی اهو  و بررسوی  مطالعوات  ،وهشژپ ثمرۀثار که آاین 

شوناخت و واکواوی    مسوتزز   نوو  گونوه تیییور و احوو  و  ور     ؛ زیرا هرهم رخ ندادهای  هتوسع

 است.   بر مبنای دانش قبزی آینده ترسیم و وضعیت موجود

غارهوا و  ) ابداع خط و نگوار  و شوکوفایی اندیشوه و گوزر از تصوویرنگاری      و با رشد بشر

 ماندگار از خوود برجوا  ای  هانسان توانست دانش و سابق ،نگاری به الفبا و کتیبه خطوط هیروگزیف(

کوه   نرهای مختزفی در دستور کار  قرار گرفوت موضوعات و ژا، تکتاب حروف و. با اختراع هدن

 نگر جامعیت و . بعدها این کوشش سیمای کوناو بودنخستین کوشش فردی مقاله( ) تولید نوشته

را  شوناختی ژانراین  اند. عویق بشر بودهاز  ،نخستین روزگاراحا ه بر دانش  و عومگی زیرا؛ یافت

 عانوو انخسوتین   ازبزیناس یونانی  دانشنامه  بیعیاتگوییم.  می« دایرةالمعارف»یا  «دانشنامه»امروزه 

 الکامو  ، ابن نودیم  الفهرستثاری چون آدر ها  آن ترین کهن ،در تمدن اسومی و ایرانیو  استآن 

در هوا   آن گیری و شک  ها دانشنامه .یابد بروز می عویی و... دانشنامه و ی یاقوتها معجمر و یاث ابن

نیستی بشر به شناخت خود و مرور گزشوته و در نتیجوه فراتور    رف نگاه مدمعرّ ،عصر مدرن  زیعۀ

 جهان مدرن را به عصر شناخت و معرفوت  ،انقو  فرانسه دایرةالمعارف جنبش .ستا آنرفتن از 

 میوزان رشود  و  شناخت خوود و جامعوه   ،پیشرفت ی مدرنیته وها لزا امروزه یکی از شاخصه؛ راند

نوع و کمیوت و کیفیوت    ،نآاز  تر مهمو  ها دانشنامه به سبک آفرینی دانش دانش جمعی و نهادی یا

بوا دو   ی انتخابی هر دانشنامهها مدخ . و موضوعات انتخابی برای شناخت معاحران است تمقاال

ن اهمیوت و  از یک سو مبوی   ،(Sills, 1969: 1169) بندی دانش و  بقه جامعیت ژگی دربرداری/وی

از سووی دیگور سوکوی پرتوا  و بنیواد       و ن موضوعآ دربارۀهر عصر  گرفتۀ حورت او ک میزان

توجوه  اگور   .اسوت  اتهای نو از موضوع شناخت نس  مطالعات بعدی و گستر ای ماندگاری بر

چقدر ادبیوات  هر، عنوان مح  احزی زیست و سکنای او باشد هرهایش بیشرفت شهپ ،نانسان مدر

رو در ایون   ؛ ازایون تر خواهد شد نزدیک به این هدف ،ن بیشتر شودآ در خصوصتولیدی  دانشو 

یوا   شناخت مراکز مطالعواتی  فکری و در منظومۀ کاشانجایگاه  وسیما ین یتب برای ترسیم وجستار 

گروهوی و   ۀجنبو  فقوط کوه  شوود   پرداخته موی آثاری به ، «نهادی شناسی کاشان»عبارتی وضعیت  هب

ای  هدانشونام شده در قالب  مقاالت گردآوری ی آن درها تجزی ینتر مهمو یکی از  ندغیرانفرادی دار
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 .سوی یک مرکز است ونشریافته از تخصصی( یک مجزۀاعم از دانشنامه یا )

پژوهشروشومفروضات .2

بررسی و ، مطالعه جۀنتی ،هم فرض کردای  هرا دانشنام نتوان آ می نهادی که گاه با مسامحه معرفت

 و نهواد   یک مرکوز  گزاری حمایت یا سیاست سایۀ در، مجموعه مقاالت یا کتب ،نگار  جستارها

کوون و   سویمای ، است. این تولیدات با توجه به تنوع عناوین مرتبط برای یک شهر بخش وحدت

شوده   مجموعه معاریف تولید و تنظیم ،عبارتی هب ؛کنیم می تزقیای  هدانشنامآن را  لزا یابند؛ می متنوع

تا عصر خود همراه با اسوتناد بوه آخورین مراجو      ی ها دانش فشرده و مرورکنندۀ، جام  حورت به

چندین مجزد چاپی یوا   و در موضوعی /حورت الفبایی هب این آثار است که عمدتاً ، مشخصۀعزمی

دانوش توا عصور خوود      ۀکننود  منابعی که از یک سو خوحوه  ؛ندشو می شرمنت مستند و ،الکترونیک

گشایشوگر تحقیقوات جدیود و افوزایش     ، ین تولیدات عزموی تر مهمهستند و از سویی با ارجاع به 

مواجهوه و   ۀنحوو  حزیو  و ت بررسوی  ،هدف از این جسوتار . شوند می یندگانآ قزمرو شناختی ما و

نهادهوای   اینکوه ؛ اسوت  اخیور  ۀدهو  در چنود  شوان از شوهر کا ای  هدانشنام نهادی و عمدتاً شناخت 

در از این شهر  معرفت چگونه به شناخت و تولید ،برجستهی ها دانشنامه مطالعاتی مرتبط و خاحه

 اند. دست زدهای  هدانشنام نهادی و رویکردقالب یا 

 رایو  و ای  ههوای مختزوف دانشونام    ی موردی و نقد و ارزیابی مدخ ها بررسی امروزه هرچند

، سوادات بیودگزی  ؛ 1931، مشوهدی ) منفردمطبوعاتی یا جز چند نقد  کاشان به ۀدربار ،است انفراو

بررسوی و  ، در مقالوه  رو  کوار ورت نگرفتوه اسوت.   چنودوجهی حو  نگر و  بررسی کون ،(1931

 وهشوی و نیوز  ژمراکوز مطالعواتی یوا پ    تورین  شده در برجسته ا وعات تولید یا گردآوری استخراج

هوا   آن بررسوی و تحزیو   و کاشان  در موردثار و آ عزمی در قالب مقالۀها  آن یخروجی ها دانشنامه

ای  هی دانشنامها فعالیتگستر   ۀبره، زمانی ۀن محدودای است.اخیر  ۀزمانی چند ده ۀدر محدود

عوووه بور مقواالت و     اسوت.  1066 ابتودای سوا   توا   06 ۀاز دهو  بعد انقو  و و محدودۀ ایرانی

 /هوا  به بررسی وضعیت ساختاری و نهادی ایون دانشونامه   ،مطر  دانشنامۀمرکز و  ی چندها مدخ 

 نیز پرداخته شده است. نشریات

 را در تولیود  توثثیر بیشوترین  ، مطالعاتی و تولید عزم و شوناخت  با فرض اینکه نهادهای رسمیِ

شواخ  در مطالعوات ایرانوی     چنود مرکوز و دانشونامۀ    ،حو  یک موضوع دارنود دانش و ادبیات 

. در هرها و از جمزه کاشان در نظور گرفتوه شوده اسوت    ی تولید معرفت حو  شها وان گرهگاهعن هب

ن داد و گورا  بخشی شناخت از کاشان و جهت در گستر ِ، زارگی مهم و اثرواق  نقش این نهادها
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توسوعه و شوناخت بیشوتر اکنونیوان و     بورای   ،این شهر یک اجتماع عزمی یا منظومۀ فکری دربارۀ

خروجوی چنودین مقالوه     قالب گروهی و این دانش تولیدی را که در لزا ؛استظر مورد نیندگان آ

مزوی و   ،محزوی  در سوه حیطوۀ   نامیوده و آن را  «نهوادی  شناسوی  کاشوان »، کاشان نشر یافتوه  ۀدربار

های تولیود شوناخت و معرفوت     ین کانونتر مهمبه  ها این حیطهاز ر هر کدا  د و بررسی یالمزز بین

مودیریت و   ،بودجوه ، عزمی ساختارو  هستهاز یک  معموالً مؤثرم. نهادهای پردازی می حو  کاشان

 ی مختزوف هوا  بوا عویوق و توانوایی    مشواوران  و عزمی و محققوان  هیئت، مراتب تشکیوتی سزسزه

و نوووع  مشووخ را هووا  آن گیووری شووناختی نوود. ایوون سوواختار نهووادی مسوویر و جهووت برخوردار

بیشوتر بکاونود و    ،انتخوا  کننود  وضووعات شوهری را   کند کودا  م  می تعیین ها آن گزاری سیاست

  کنند. چون خروجی نهادهای عزموی بوه   یدی یا گفتمان رای زیا تبدی  به معض  ک تر بررسی عمیق

 ای هدانشونام و ای  همقال معیار بررسی را آثار ،کتا  و مقاله استنهایت  در و همایش، شک  سمینار

و بوا  یوک گوروه   همکواری و نظوارت    بایود بوا پشوتوانۀ    اینکوه دلیو    هثار بآگیریم. این  می در نظر

پایودار و   شناسی کاشانمیزان  مناسبی از معرف ،تولید شوند دانشی و استاندارد ی عزمیها شاخصه

مراکوز مطالعواتی و   ، ای نهادهای مشوابه دانشونامه   ،محزی خواهند بود. بدیهی است در حیطۀباداو  

و اسوتاندارد و معیارهوای عزموی     در وزن یه یا کتبو نشریها  آن و خروجیاند  دهپزوهشی فرض ش

 ،عوووه  هبو  و روشومند(.  ناموه  شویوه ، داوری، مشواور ، عزموی  دارای هیئت) نظر قرار گرفته استمد

که در مجوت یا منواب  دیگور و پراکنوده     شناسی کاشان ۀ افراد در حوزۀمطالعات انفرادی و پراکند

 ی نهوادی ها فعالیتبررسی ، زیرا هدف؛ ی خارج هستنداین بررس اند، از حوزۀ دهتولید و منتشر ش

 بوده است.، دارند شناسی کاشان در حوزۀات بیشتری تثثیرکه  جمعی و

نخسوت   ،مزوی و محزوی  ، هوانی جمقیواس  نهادی در سوه   شناسیِ کاشانبرای بررسی  ا سرانج

در  .انود    شوده در سطح جهوانی انتخوا  ی کزمبیا ایرانیکاو  اسو  لیدن هزند ۀی برجستها دانشنامه

عنووان   هبو  دبوا( ) بزرگ اسومی دایرةالمعارفو  تشی ، دجا() جهان اسو سه دانشنامه  ،سطح مزی

 ،هوم  در سوطح محزوی   انود.  انتخا  شوده  ی عمومی و با تشکیوت و فعالیت چندسالهها دانشنامه

 ،تزقوی کورد   ای هکاشوان را چنودمنظوره و دانشونام    ۀدربوار  ها توان خروجی کار آن می نهادهایی که

 .اند بررسی شده اهلل غروی و کتابخانۀ آیت کاشان بنیاد فرهنگ ،شناسی کاشانمرکز همچون 

 درسهاقلیمشناسیکاشان؛نتایج .3

 و مزی و محزوی ، در سه سطح جهانی آن را ۀبررسی و تحزی  جایگاه کاشان و دانش تولیدی دربار

 1066 سوا   توا  یوا مجموعوه مقواالت(    تخصصوی  ۀحورت مجز هب) جمعی یاای  هدانشنام در گونۀ
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 توان ارائه کرد. می زیر حورت به

بازنماییکاشاندرسطحجهانی.1ـ3

سوه  ، فعا  در مطالعات خاورمیانوه  ی مختزف جهانی وها از میان مراکز و دانشنامه ،حا  حاضر در

بوارتی  ع هفرهنوگ ایرانوی و اسوومی و بو    بر تمودن و   زبان انگزیسیطر  در سطح جهان م دانشنامۀ

بازنمایی جهان اسو  و شاخ  را ها  آن توان می و دارندای  هتمرکز خاص و دانشنام ،شناسی ایران

بوه  ) نقورآ ی انسوکزوپدیا  ،اسوو   دایرةالمعوارف  :نود از ا عبوارت  ایون سوه  ؛ ایران به غر  دانست

در  (ایرانیکووا) انسووکزوپدیای ایووران و  هزنوود در لیوودن سرپرسووتی جووین دموون مووک اولیووف(  

عبارتی دو مرکز در دانشوگاه کزمبیوا و لیودن هزنود را دارای تولیودات       هب. ی آمریکااکزمبی هدانشگا

 ن کوه کواموً  آقر ۀنظر از دانشنام با حرف توان دانست. می بیشتر در مورد ایرانای  هعزمی و دانشنام

د لیودن و بعو  مرکز ای  هدانشنام معرفتیِ نخست به وضعیت کاشان در میدان، ن شده استآوقف قر

 .شود پرداخته می کزمبیا

 EIلیدنانسکلوپدیایاسالم.1ـ1ـ3

شور  و  ، فعا  در مطالعه و شناخت تمدن اسومی قدیمیمراکز از یکی انسکزوپدیای اسو  لیدن

ن اسوومی در تواریو و جیرافوی و... نیوز     داست و حتوی نخسوتین متوون خطوی تمو      شناسی ایران

انتشوارات  هوای   یکوی از فعالیوت  همینوک  عرضه شد.  به جهان اسو  آنتوسط انتقادی  حورت به

و تنظویم   تولیود مقواالت  ، کتوب متعودد   و سوالنامه  19 مجزوه و  96عووه بر نشور   ،مرکزاین  بری 

EQ قورآن دانشونامه   ،اسوو  و ایوران   ۀدر حووز  و استی مختزف ها در حوزهها  آن ای هدانشنام
و  1

 مهوم ی هوا  دانشونامه از  جودئیکاو در کنار  (9: ج1939، عسگری) شهرت بیشتر داردآن  EIاسو  

کتا  مقودس متمرکوز    ۀمانند دانشنام قرآن ۀاگر دانشنام شوند. می محسو  انتشارتی بری  تمدنی

زیواد   تعداد و کاریک قرن  بیش از سه ویراست و ۀواسط هاسو  ب ۀاما دانشنام، ی استقرآنبر متن 

ی جوام  بوه   هوا  این دانشنامه یکی از دانشنامهنظیر است.  ۀ کمشاخ  و نموندر جهان  ،پژوهشگر

از در سوه زبوان    و جزد 5 و الفبایی مدخ  3666ویراست اولش با شناخت جهان اسو  است که 

 درو جدیود اداموه یافوت     ن بوا مقواالت عمودتاً   آویراست دو   1350شد و در  شروع 1319 سا 

 نوا   حواحب  شناسوان  و شر  ققانبا تیمی گسترده از مح تاکنونویراست سو  آن  7661 نهایت از

  .(11: ج1939، نژاد عدالت) انتشار یافته است جهان

جهوان اسوو  و   ، خاورمیانه ۀانداز گسترد مه با توجه به اینکه حوزۀ بررسی چشمدر این دانشنا

شوهر   پایتخت و کوون ی جز نباید انتظار  ر  شدن شهرهای، کشورها و موضوعات متنوع آن است
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؛ (اسوت  ه نوشوته شوده  واژ 1190ینورسکی در ویراست او  با هران آن توسط ممدخ  ت) را داشت

تواریو   ۀکنند گرایانه و برجسته محور و سنی عربی، فزسفی عمدتاً ن رویکرد آن راآنکه منتقداخاحه 

 ;Hodgson, 1974)انود   دهتوحیف کر توجه به ایران قب  اسو  قب  از اسو  و کم و فرهنگ عربی

Daniel, 2011 .)ه و در واژ 010 ادر ویراسوت او  بو  را  توانسته مدخ  مسوتقزی  آن در کاشان اما

این مدخ  به فارسی نیوز   دهد. به خود اختصاص (1935) به قزم کزمره واژ 1905 ویراست دو  با

 ،کاشانآثار مرتبط با عبارتی وضعیت  هاما برای تحزی  میزان توجه به کاشان و ب .ترجمه شده است

و برای مقاالت بزنود(  ) لفؤم بر اساس ،1مرتبط با این شهر بررسی و در جدو  سایر موضوعات 

 مده است.آ هتعداد واژ
 

 اسالم لیدندانشنامۀ دانشنامۀ عداد کلمه( در سه ویراست عنوان و ت، نویسنده) مقاالت مرتلط با کاشان: 0جدول 

پهن    در) 011۲هه 0101 ویراست اول

 انگلیسی و فرانسوی(، لمانیآجلد به 

 جلدسیزده در ) ۶119ه0190وم ویراست د

 فرانسوی( به انگلیسی و

 ۶1۶0ه۶112ویراست سوم 

 ،(913) کاشوووووی ،(010) کاشوووووان

 ابوو ) شویبانی  ،(30) الدین کاشوی  تقی

 اریووهجاهلل خووان کاشووی قا فووتح ناحوور

ابوالقاسم خوان کاشوی    فروغ/ ،(193)

تقووی  ،(170) قهوورود ،(35) جاریووهقا

 ،Huartها از  همه مدخ ، (30) کاشی

 بووابی کاشووانیِ جووانی حوواجی میوورزا

(Haig: 471)، خوان  محمودتقی  میرزا 

(Levy: 654) ، کزوووویم کاشووووانی 

(Schaeder: 311)،  عبوووووودالرزا 

(Macdonald: 2542)، کاشوانی  سپهر 

(Minorsky: 551) 

 قهوووورود (،Calmard, J.: 1365) کاشووووان

(Bosworth, C.E.: 330،)  نوورا (Ibid: 169)، 

 جوانی بوابی   میورزا حواجی   ،(Ibid: 326) نطنوز 

(Haig, T.W.: 471)،  344 ) غفواری:Naficy, 

Said)، شوویبانی (Rahman, Munibur: 609)، 

 :Rahman, Munibur) کزیم ابو الوب کاشوانی  

 موو  ،(Bruijn, J.T.P. de: 875) محتشوم  ،(303

 کاشوی  ،(Chittick, W.C: 1280) محسن فیض

(Adle, C.: 1385)،   فتحعزوی حوبا (Rahman, 

Munibur: 1104)،  بابووا افضوو (Rypka, J.: 

 الصووودور ةراحووومؤلوووف راونووودی  ،(795

(Hillenbrand, Carole: 602)،  نراقی مو احمود 

(Hairi, Abdul-Hadi: 1425)،  کاشوووووی

عبوودالرزا   ،(Vernet, J.: 869) الوودین غیووا 

 ،(MacDonald, D.B.: 2578) الوودین کمووا 

 kumقوووم/  ،(Calmard, J.: 5741) مهرگوووان

(Calmard, J.: 4232)، نطنز (Bosworth: 326)، 

سووپهری  ،(Lambton: 238) انوشوویروان خالوود

 (Hillmann: 517) سهرا 

 ,Meneghini) کزیم کاشوانی 

Daniela: 1372)،   ابوالحسون

 ,Floor) خوووان غفووواری 

Willem: 801)،   عبوودالرزا

 ، حووفی  196و056) کاشانی

Lory, Pierre: 1992)، 

فقیووه  ) عوالوودین کاشووانی 

بودای   لف کتوا   مؤ حنفی و
 :Hanif, Sohail) (الصوونای 

 عزالووودین کاشوووانی ،(2191

(Feuillebois, Ève: 1296) ،

 ,Heern) ابوالقاسوم کاشوانی  

Zackery Mirza: 1453)، 

 کاشووانی انوشوویروان خالوود 

(Klausner: 305) 
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 ۀکاشوان مربووط بوه دور    تر مقاالت تولیدی ایون مرکوز دربوارۀ   بیش ،شود می گونه که دیده همان

 (هواژ 7507) عبودالرزا  کاشوانی   ،. در ویراسوت او  اسوت  7665تا سا   فعالیت و ویراست دو  آن

سوه   در هور سوه ویراسوت از    تور آنکوه   و جالوب ) ترین مقاله را به خود اختصاص داده است  والنی

شوند و خوود مودخ     می تر  والنیی بعدی ها مقاالت ویراست ،مرور به نویسنده دارای مقاله است(.

بوه   و دنو یاب موی  جایگواه مهموی   ،و فیض و عبودالرزا  در آن  گیرد می اشان با ویراست جدید شک ک

 عمودتاً کاشان در سوه ویراسوت    بر شناختی زتمرک ،اینوجود . با شود می هم پرداخته معاحر سپهری

کوه   انود  توه به ایون حووزه راه یاف   دانتاریخ و عارف و لفاشخاص مؤ است و احوالً محور شخصیت

از سوویی دیگور در ایون     شناسان غربوی بووده اسوت.    از اهمیت قاب  توجه کاشان در نزد ایران حاکی

در   Calmardۀ نوشوت ) Kumبوا نوا     مودخزی  حورفاً  قم شهرهای مجاور کاشان مانند ۀدانشنامه دربار

 11300در ) فهانه بور مودخ  احو   وعو وجود دارد و در مورد احفهان (دو  ه در ویراستواژ 0797

در ) گزشویری ، قواپو  عوالی  ی وابسوته نظیور  ها مدخ  وسط لمبتون و همکاران در ویراست دو (ت واژه

 .سوت درج شوده ا  ویراسوت دو (  در) و... مافروخی، ابونعیم، رود زاینده های ویراست سو ( و مدخ 

 و فشورده کوه   اسوو   ۀنامو  فرهنوگ  کتوا  ، های مختزف این دانشنامه مدخ  ۀپراکند ترجمۀ بر عووه

 .  است شده منتشرترجمه و به فارسی  جزد 13 در ،است لیدن اسو  ۀنامانشد چکیدۀ

 ایرانیکا.2ـ1ـ3

 توجوه  بیشترین ،تعزق گرفته کاشان بهاختصاحی  مدخ  یک، لیدن اسو  دایرةالمعارف در هرچند

مه ایون دانشونا  . یافت ایرانیکا انگزیسی دانشنامۀ در باید خارجی به کاشان را یها دانشنامه ۀحوز در

مرکز مطالعات ایرانی ایون دانشوگاه    حمایت دانشگاه کزمبیا در ایده و پیگیری احسان یارشا ر و اب

 مبوادرت بوه   انقوو   از یارشا ر که قب  .شک  گرفت در آمریکا با محوریت تاریو و تمدن ایران

ایون  ، ده بودکر اسو  ایران و دایرةالمعارفآن موسو  به  از ده جزد انتشار لیدن و ۀدانشنام ترجمۀ

هوای   با جزب کموک ایرانیکا  بنیاد قالب جمعیِ سو در به آن 1336ۀ ده در خارج ایران وایده را در

شناسوان و   وری ایوران آایون بنیواد موفوق بوه گورد      .کورد پیگیری و نهادینوه   ،به زبان انگزیسیمالی 

 مورگ   سوا  ) 7611 سوا   توا  ایرانیکوا  جزودی  10 دوستان متعوددی بورای نگوار  مقواالت     ایران

پژوهشووگر  93 . شووورای ویراسووتاران متشووک  از(1917 ،دوسووتخواه) شووده اسووت بنیانگووزار (

ی هوا  ی پراکنده از مودخ  ها . عووه بر ترجمهها و مراکز عزمی مختزف است المززی از دانشگاه بین

هوای موضووعی و    های دیگر این دانشنامه در قالب کتوا   شماری از مدخ ، مختزف آن به فارسی

و...، بوا گوزینش و    نزن و زناشویی در ایران باستا، انهخامنشی، جمشید تخت، نوروزنظیر  سریالی
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بوا توجوه بوه دسترسوی      همچنوین افرادی نظیر ایرج افشار و پیمان متین انتشار یافته است.  ترجمۀ

نشور  مرکوز   منواب   ءاین دانشنامه جز، نوینآ حورت همدخ  این دانشنامه ب 3666رایگان به حدود 

 بوه  1337 در ایرانیکوا زود  ج نخسوتین  قرار گرفته است. نیزجو و و آثار مرج  آن برای جست بری 

 انوداز آن  . هرچند چشمشد منتشر K حرف میانۀ تا آن پانزدهم جزد  ،7617 سا  تا و رسید چاپ

 کار با درگزشوت یارشوا ر و دعووای حقووقی     رسد روند می به نظر ،بوده  7676جزد تا سا   05

 بوه  چواپی  قالوب  از ایرانیکوا ، به مناب  آنوین دسترسی رواج با متوقف شده است. یکامالکیت ایران

 ایرانیکا هم منتشرنشدۀ و منتشرشده جزدهای قاالتم همه امروزو  کرد پیدا یییرت آنوین دسترسی

از محققان مختزوف   ایرانیکا. است همگان دسترس در رایگان و آنوین حورت به یاچاپی  قالب در

از  ؛(ۀدربوار  سایت ایرانیکا/) ی حضور داشته استالمزز بین مؤلف 735در جزد یک آن  ده وبهره بر

بویش از هوزار    و منووچهر کاشوف و محسون آشوتیانی هسوتند     ، احمود اشورف   این مؤلفان، ۀجمز

 حودود هوا )  آن که عمودۀ  اند مشارکت داشته ایرانیکاپژوهشگر ایرانی و خارجی در نوشتن مقاالت 

دانشگاه کزمبیوا   ،این دانشنامهاحزی  حامیان مالی .غیرایرانی هستند (ن مقاالتدرحد نویسندگا 36

سوایت  )انود   دهبو انگزیس و فرانسه، در آمریکا و چندین بنیاد دیگر و بنیاد مزی عزو  انسانی آمریکا

هوای مسوتق     این مرکوز در قالوب مودخ     شناسی کاشان و وضعیت نهادی ،7. در جدو  ایرانیکا(

 شان آمده است.مربوط به کا
مرتلط با  و ی مستقلها مدخل یاتئجز گروه علمی نهاد

 جز کاشان( به) کاشان

 بنیووواد دانشووونامۀ 
 تثسوویس) ایرانیکووا
 نهادی و رسمی و

هوای   کسب کمک
 (1336مالی 

 :ویراسوووتارسوووس و سرمؤ
 شا راحسان یار

 1966 مشوووارکت بووویش از
 دانشور در انتشار آن  

   ویراستار برجسته مشاور 06
احموود ی: ویراسووتارموودیر 
   ؛اشرف

سرویراسوووتاران: نووویکوس  
، مهناز معظمی، ویزیامز سیمز

کریسووتفر ، محسوون آشووتیانی
 برنر  

منوووچهر  :ویراسووتاران ارشوود
 حبیب برجیان، کاشف

 و 1337 دفتوورانتشووار اولووین  
 1335 او  جزد

 7676جزد چاپی تا  10انتشار 
(“Āb”  تا “Kešaʾi Dialect.”  ) 

 1330 سایت در اندازی و  راه
 3366نویوون بووه و دسترسووی آ

 356کوه  ) zمدخ  توا حورف   
و چواپی   ی بودتمدخزش اینترن

 7676نیستند( تا 
مودیره و گوزار     دارای هیئت

 ساالنه در سایتعمزکرد مالی 
میزیون دالری بورای   06 ۀهزین

 مجزد 10انتشار 

، قهوورود، نشووز ، آران، بیوودگ 
 ،بوواغ فووین، جمکووران، جوشووقان

، نطنوز  ،ابوزیودآباد ، مشهد اردها 
 ،افضو  بابا، ابیانه، بادرود/بادرودی

المزک  کما ، کزیم کاشانی، فیض
، کاشوووی عبووودالرزا ، غفووواری
ابوالقاسوووم ، ابو ووواهر، ابوزیووود

، بابوایی بون لطوف    ،هامین، هللعبدا
 ،محتشوووم، کوووویری کاشوووانی 

منووووچهر  ،نطنوووزیای  هافوشوووت
، پووور آریووانامیرحسووین ، شوویبانی

، فرخ غفواری ، الدوله غفاری امین
 الدین کاشانی غیا 

https://www.iranicaonline.org/articles/ab
https://www.iranicaonline.org/articles/keshai-dialect
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 کاشاندربریتانیکا.3ـ1ـ3

نا  برده شده  کاشان از بار 197 ،در آثار مرج  انتشارت بری  لیدن ،این دانشنامه اینترنتی پایگاه در

یزی تودارک دیوده شوده    صو تف فرعوی و  ۀچندین مقالو متشک  از   برای کاشان یک مدخ  مفص  و

اختصواص   کاشانبه خود  حرفاً شناسی مفص  و دارای کتا  ۀمقال 10 ، ور مستق  یعنی به ؛است

، د امانوت مهوردا  است. (Amanat, 2018) «تاریو کاشان تا قاجاریه»ها  آن ترین داده شده که  والنی

ثوار  توجه به آ ری پرکارترین نویسندگان بخش کاشان هستند که باو محمدرضا حائ برجیان حبیب

حوورت   هترجمه به انگزیسی یا ب حورت بهسایر مقاالت  .نداز تسزط الز  بر منطقه برخوردار ،خود

 رۀبوا هوای خووبی در   شواهد مودخ    ،ایون وجوود  تدوین و ارائه شده اسوت. بوا    ایرانیکابا  گروهی

بابوایی بون لطوف     ،قهورود ، جوشوقان  ،مدخزی در دو بخش() نشز  نظیر «پیراکاشان»موضواعات 

نبوده ها  آن تدوین این دانشنامه به تا زمانای  هی داخ  ایران نیز اشارها حتی در دانشنامههستیم که 

 ۀمقالو  10 عووه بر تخصوی   ،اند. در این دانشنامه فض  تقد  را به خود اختصاص داده لزا؛ است

 مودخ  مسوتق    بوا کاشان و  در خصوصبه موضوعات متعدی ، دخ  احزی کاشانبرای م مستق 

در هوا   آن رسود و نوا    می مدخ  96که تعدادشان به حدود  یا مرکب از چند مقاله( پرداخته شده)

سوا  و  بوا  ، کاشوان  شوده دربوارۀ   نوشوته نوا  مقواالت احوزی     ،9باال ذکر شوده اسوت. در جودو     

 و نیوز شوماری از منواب  مهوم و پراسوتناد      موضوعی هر مقالوه  محورهای احزی و، ننویسندگانشا

نیز اشواره   ( ولفؤان دادن رجوع به آثار بیشتر یک منش و باال برای استفادۀ عدد با ذکر) وارجاعی

 آمده است.  احتمالی هر مقاله  و نقد پیوند( هم) دیگر مرتبط با کاشان های به تعدادی از مدخ 
 کاشان در ایرانیتا اصلی مدخل مرتلط با فرعی عیت مقاالتوض: 1جدول 

توضیحا
 /ت
 نقد

 های مههم  مدخلبرخی از 
ه خود ک ارجاعی مرتلط و
 و جهدا  مسهتقل  یها مقاله
 دارند

 و از مراجههعشههماری 
 مهههههماسههههتنادهای 

   /تعدادمقاله

 اصلی محورهای
 مقاله

 ،  نویسنده
 سال

 یههها بخههش
 مقاله

   مقاله

قووودیمی 
بوووووودن 

 مناب   

 ،احفهان ،میمه ،رانآ، دگ بی
 جوشقان ،قهرود

، گیتاشناسووی() جعفووری
 ها بادیفرهنگ آ

 رافیای کاشانمختصر جی
عبدالحسوووین مزوووک  )

، (الموووورخین کاشوووانی
Adamec  

جیرافیوووووووای 
 فیزیکی

جیرافیوووووووای 
 سیاسی

اهلل  حبیوووووووب
 EIr زنجوووانی و

 7617 در

- 

فیا
غرا
ج

 

، آران ،بیوودگ ، بوواغ فووین  
 کاریز، سرامیک، گریشمن

خووووواویر دی   *(7) چاردین، یشمنگیر
 7617پونو  

- 

ی 
افیا
غر
ج

خی
اری
ت
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  ووووالنی
تووووورین 

 مقاله

هندوشواه   ،،هوکو، باباافض 
 باربوارو ، ارغون خان، سنجر

، سیا  عصور قراقویونزوو(  )
فویض  ، شاردن، شیو بهایی
، کزوویم کاشووانی ، کاشووانی
انوشوویروان خالوود  ، لوووتی

، ؤلووؤابول، امووامزاده، کاشووانی
عبداهلل بن ، زکالم ، نظا تقیه

، یخچووووووا ، معاویووووووه
ابن ، های ایرانشهر شهرستان
،  ابووون حوقووو ، رسوووته

، ابوون بطو ووه ، احووطخری
، المزک غفاری کما ، نهاوند

بریگووواد ، فووورخ غفووواری
احمد کویری  سید ،کوچک

، الووواعظین کاشووانی فخوور 
بوا   ، انجودان ، حب  المتین

، کدخوودا، امیرکبیوور، ازلووی
عبودالرزا   ، حیدری نعمتی

   یخان کاشان

، حووووادقی، حسووووینی
، قزوینووی رازی، راونودی 
، (7) نراقوی ، العالم حدود
، واتسوون ، لمبتون ،رجبی

، رومور ، ابوالقاسم کاشانی
، Abisaab، رومزووووووووو

، الوودین حسووینی  حووفی
الوودین  تقووی، ابادینصوورآ
پاکودامن  ، ابوت، کاشانی

و احووفهانی، محموودعزی 
 امانوت ، شوسوتر غفاری، 

 ادوارد، عباس و مهرداد()
 رالووف متووی، (7) بووراون

(9)   

، حووووفوی دورۀ
دورۀ ، قاجاردورۀ 

مشووورو ه توووا  
دورۀ شووووووروع 

 پهزوی

 مهوورداد امانووت
7613 

- 

یخ
تار

 

جوووووای 
خووووالی 
وضووعیت 

 تواب 

 زنجوووانی و اهلل حبیوووب جداو  اندک جمعیتی
 (0) مهرانگیز عزیزاده

 هوووای گووویویژ
 جمعیتی

 اهلل حبیوووووووب
مترجم ) زنجانی
عزوی   :انگزیسی

 احمدی مطزوق( 
7617 

- 

ت
معی
ج

 

، بوواغ فووین، تحصووی ، ارگ 
   سراها کاروان، کاریز

  راحوووووووووی چاردین، (7 )اشرف
 پیشامدرن

محمدرضوووووا 
 EIr و ریحوووائ

(7617) 

 راحوووووووی 
 شهری

ی و
مار
مع

 
ری
شه
ی 
اح
طر

 

جوووووای 
خووووالی 
اشخاص 

 مهم

 بووادگیر،   قیونزوووآ، خانقوواه
   حما  عمومی، ایزخانی

، (7 )نراقوووی، ضووورابی
 رجبی

 بنوای  3 توحیف
 برجسته

 محمدرضا
 EIr و یحوووائر

(7617) 

 ابناه

فاقووووود 
مرجوووو  

ری حوووائ
 در مناب ؟

غووم ر بووه
 استناد در
ۀ مقالووووو

 ؟سو 

 ،هشووتی، انوودرونی ،بیرونوی 
، دری دودری و سووووووووه

   حوضخانه

معموواری سوونی   ریحائ
 گرا درون

 محمدرضا
 EIr وی حوووائر

(7617) 

 ینتمعماری س
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 معنی تعداد ارجاع به آن مؤلف در اثر است. اعداد به *

دانشوووونامه ) گنجنامووووه حسینیه، بادگیر، ایوان 
ویراسته حاجی  ،معماری

 نراقی، (میقاس

اعیوانی   خانوۀ  سه
، بروجووووووردی

 کوووا می و بنوووی
 مرتضوی

EIr 2012 هووای  عمووارت
  تاریخی

جوووووای 
ی خووووال

بریزان و آ
   بازی لت

، چراغوانی ، ها تقویم، ارمئتی
   سین تهف، آجی 

 ،(9)مری بوویس ، انجوی
 (9)ونیبیر

، ییجیرافیوا  دامنۀ
باورهووا و ، تقوویم 
 رسو 

 جبیب برجیوان 
7617 

- 

شن
ج

 
دی
سفن
ا

 

یی ها عکس
ثووووووار آاز 

 و سووووفالی
ی هوا  کاشی

موجووود در 
   ها موزه

، ابو وواهر، ابوزیوود کاشووانی
 ابوالقاسووم عبووداهلل کاشووانی

 جواهرنموا ، مورخ ایزخانی()
   (جواهری نیشابوری)

، (3 )اولیوووور واتسوووون 
 شووووهریار، مورگووووان

، (5 )پوووورتر، (7)عووود 
 شیو،  ( 5)مهدی بهرامی

 ( 0) بزر

 ،  سازی کاشی
 کووواران یکاشووو

، (ابوزیوووووووود)
 درجوکووووواری 

سفالگران ، کاشان
، قبوووو  میووووو 

شوی  کا، میناکاری
لعوووابی عصووور  

 ایزخانی

Margaret 
graves 
2014 

- 

 و 
ال
سف

شی
کا

 
ری
گ

 

بابوایی بون   عبواس او ،   شاه 
 ،محسووون موووو، لطوووف

بنیووامین ، فوویض، داراشووکوه
   آلینس جهانی، امینه

، لووی ، (7) مهرداد امانت
دال ، متوی ، کتا  انوشوی 

، اعیرفو  بون  مشویه ، واله
سوعید  ، فرهواد  بن بابایی
 ریحانی، سرمد

 تاریو  
فرهنوووووووگ و 

 مزهب؛
جمعیوووووووت و 

 اقتصاد

 مهوورداد امانووت
7617 

 یهودی ۀجامع

لی
ذه
ع م
وام
ج

 
، محمدحسین بشورویی  مو 

   پرپا() نقطه الکاف

مهورداد و موسوی    عباس
، (7) پرتو بیضایی، امانت

 ریحانی

یت در ا راف ئبها
روسوووووتاهای  و

، کاشووووووووووان
، تشووووووکیوت

نوووووووگ و فره
، تحصوووووویوت
، موودارس بهووایی

یت بعووود وضوووع
 جنگ جهانی

 امانووت مهوورداد
7617 

 بهایی ۀجامع

دارای 
 جداو 

، گووزی ،لهجووه، جوشووقان
   میمه، قهرود، بادرودی

 برجیووان، (7) یارشووا ر
پیرلووی ، پوووریحیی، (7)

 گئوووورگ، (7) کووووک
دونالوود ، (7) مورگنشوور
گرنووووت ، (7) اسوووتیزو
 (7) وینفورد

تاریخچووووووووه 
، هووووا بررسووووی

ضووووووووعیت و
 آوایی، گرامری

 حبیب برجیوان 
7617 

ی هوووا لهجوووه
راجووووووووی 

 روستایی

هج
ل

 ۀ
دی
ما

 

، اسوم ، آواشناسی   برجیان، زاکفسکی   احفهان، ی مرکزیها لهجه 
 فع  ضمایر

 برجیوان  حبیب
7617 

یهوودی   ۀلهجو 
 شهری
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بوا   است، قم را که از قدیم با این شهر پیوند داشته شده به اگر وضعیت مقاالت تخصی  داده

، قوم  ۀدریاچو ، تاریو قم تا حوفویه(  حرفاً) قم های شهر مدخ  به در مورد قم ،کاشان مقایسه کنیم

 خووریم.  ( برموی مودخ   5 عوجمو درم) حسن بون عزوی قموی   ، قاضی سعید قمی، تاریو قمکتا  

موورد   (پوور  آریوان ماننود مودخ    ) ی امروزینکاشان از زوایای مختزف وحت، ایرانیکامجموع در در

عووه ویژگی مثبوت   هب ن تولید شده است.آتوجه قرار گرفته و مقاالت تفصیزی ذی  خود شهر در 

مشوهد  ، قهرود، بیدگ ، پرداخت مستق  به شماری از منا ق ا راف کاشان مانند آران ایرانیکادیگر 

نحوی خوارج   موضوعات دیگری که به است. نههایی جداگا در مدخ  قهرود و... ،جوشقان، اردهار

ین منطقه نیوز بنوا بوه توجوه و     ی اها و لهجه یان، نظیر یهودیان و بهائاز مطالعات داخزی قرار گرفته

این حد از توجوه   های مهم قرار گرفته است. کننده در فهرست موضوعات و مدخ  تیم اداره عوقۀ

ی هوا  وجوود زمینوه  تمودنی کاشوان و هوم     گوی فرهن هم معرف اهمیوت ، به کاشان در قیاس با قم

نکوه تعمیوق ارتبا وات    آشاهدی اسوت بور    و زیزالم مطالعاتی جهانی از کاشان در نزد محققان بین

 نجامد.بی حو  شهرفراگیرتر  و تواند به تولید دانش بیشتر می یالمزز بین

 درسطحملیبازنماییکاشان.2ـ3

 تشوکیوت  و تووان حاحو  فعالیوت    موی  ا ساحت مزی رادر الیه یای  هدانشناماحزی و مهم  مراج 

بوا   ،دانست. در حا  حاضر محدودهشده در این در سطح کون و مزی و دانش تولید رسمی عزمیِ

قابو  اعتنوا و    دانشونامۀ  تووان از سوه   موی  ،ی مختزف عمومی یا تخصصیها انتشار دانشنامه وجود

گروهوی شوماری از    وت و کوار تشوکی ، کوه بعود از انقوو  و بوا بودجوه      سوخن گفوت   عمومی

 جهوان اسوو  یوا تشوی      در گسوترۀ متعدد  ثارو موفق به تولید مقاالت و آ سامان یافته پژوهشگران

 سوه خروجوی بوزرگ    دانشهنامۀ و  جهوان اسوو    دانشونامه ، بوزرگ اسوومی   دایرةالمعارفاند.  شده

زیور  معرفتوی مزوی هسوتند کوه در      ۀسه مرکز یا نقطو  روند می بعد از انقو  به شمارای  هدانشنام

معرفتوی ایون    بوه سووژۀ  هوا   آن گوره و موضو   و سپس ن تحزی ها  آن ساز و دانش جوه دانشگرانهو

 .شود می ارائهیعنی کاشان  ،جستار

دبا()بزرگاسالمیدایرةالمعارف.1ـ2ـ3

خوود   کوه اسوت  بزرگ اسومی انتشار یافته  دایرةالمعارف بنیادفعالیت و  ها سیاست با این دانشنامه

بوزرگ   دایرةالمعارف. عووه بر شد تثسیسبا تو  محمدکا م موسوی بجنوردی  1907 سا  در
تحت عنووان  ) یزی لیدنن با مشارکت مرکز اسماعداک( و انگزیسی آ) عربی ۀو ترجم (دبا) اسومی

، انتهور ، خزی  فوارس ، فرهنگ مرد  ایرانمختزف موضوعی دیگری نظیر ی ها شنامهدان، (کااسومی
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و چنودین   ن قرار گرفتهی آها فعالیت نیز در دامنۀ شناسی آذربایجانو  کردشناسی، ها زبان و گویش

 حوفحه(  156در  هر جزود تقریبواً  ) دبا جزد 70 ،1933سا   تا است. تاکنون منتشر شدهها  آن جزد

داده  رارقو  در سایت بری  توسط انتشارات لیدن به انگزیسی ترجمه ومقاالت برگزیدۀ آن  شر ومنت

 .سوایت دبوا(  ) منتشر شودآن  در (اسومیکا) جزد به انگزیسی 10شده و قرار است ک  دانشنامه تا 

 1933توا سوا    ها و موضوعات مرتبط با کاشان کوه   این بنیاد و مدخ  وضعیت کزی ،0در جدو  

 .مده استها آ آن به همراه نویسندگان ،شدهآن  منجر به تولید مقاله در

 کاشان ۀدبا( دربار) بزرگ اسالمی دایرةالمعارفنهادی و نیز مقاالت  وضعیت: 0جدول 

گههذار و  بنیههان نهاد
 ها گروه اعضا/

 /ین خروجهی تر مهم
 زاندا نشم

 پیوند همهای  مدخل سایر های مرتلط با کاشان مدخل

بنیوووووووووووواد 
 دایرةالمعووووارف

 بزرگ اسومی
 
 

 1907 تثسیس
 

محموووووووودکا م 
 ،  موسوی بجنوردی

اعضوای پیوسوته و   
 ،  نفر 966 :ابستهو

شوووورای عوووالی  
نفور   00متشک  از 

ها  از مدیران بخش
و مشاوران عزموی  

 ؛و ویراستاران
 گروه عزمی  10

 

بووزرگ  دایرةالمعووارف
 95 جزد از 3) اسومی

 زود ج 70 ،عربوی  زدج
توا  فارسی   جزد 95از 

مدخ  رسواله   مجزد و
 10 از جزود  0 ،دلگشا 

 انگزیسی( زدج
 ی آتی:ها حوزه

 96) راندانشوونامه ایوو 
توواریو جووام  ، جزوود(
، جزووود( 76) ایوووران

واره کتوووب  فهرسوووت
جزوود(،   75) فارسووی 

 3) دانشووونامه تهوووران
 جزد(

 
 356 با کتابخانه تجهیز
 جزد هزار

فا مووه ) ابو وواهر کاشووانی/خاندان . 1
محمدحسووین  ابوزیوودآباد:. 7 کریموی(؛ 
عزوووی  :ثریوووا /نشوووریه . 9 گنجوووی؛

 کاشی/حووفوی: اسوود. 0؛ میرانصوواری
باباافضو  کاشوی:   . 5؛ اریعزی میرانص

؛ 1933 مقاله بزند  گرکانى قرایى  مرتضى
 ؛ الوودین کاشووی: لوویو پژوهنووده تقووی. 0
 ؛ فا مووه کریمووی ابوزیوود کاشووانی:. 1
عورای    مؤلوف ) ابوالقاسم کاشانی. 3

 ؛ عزووووی آ  داود سووووید الجووووواهر:
مدرسه: عزیرضوا   مسجد و قابزرگ/آ .3

 تشووبیهی کاشووانی/ . 16؛ فوور همووایون
 ؛ بخوووش ادبیوووات قطووووی:حوووفویه ن

؛ حسن یوسوفی اشوکوری   :ؤلؤابول. 11
فا مووه  :هنرمنوود-ابوزیوود کاشووانی. 17

رن قو  شاعر) ادهم کاشانی .19؛ کریمی
ادیووب . 10؛ 1933 کووامران کسووایی (:3

 قنبرعزووی رودگوور  :(قاجووار) شوویبانی
 ۀاسووماعی  کاشووانی بافنوود  .15؛ 1933
تشوبیهی   .10؛ مریم هموایونی  :11 قرن

 خش ادبیاتب (:فویح شاعر) کاشانی
یحیوی   :ابوالحسن غفواری نقوا    .11
 :الودین کاشوی میرتوزکره    تقی .13؛ ذکا

انوشیروان بون  . 13 ؛1933 وهندهژلیو پ
ابوالفضو    :المصودور  ةنفث مؤلف خالد

 1933 خطیبی
 

 عبووواس :جیرافیوووا. 1) احوووفهان
 احمود  :فرهنگی حیات. 7 ؛سعیدی

 فرامرزحوواج :ادیووان .9؛ پوواکتچی
 :معووارف و زووو ع. 0 چهری؛ومنوو

 :مواری مع و هنور . 5 پاکتچی؛ احمد
؛ ؟ :فارسی ادبیات. 0 عزیزاده؛ بانوهم
 (و نآذر آذرتا  :عر  ادبیات. 1
 

 محمدحسن گنجی ابیانه:
حبیب شریف  ریاض الحکایات مو

مقاله  1933محمدجعفری ) کاشانی
 بخشی( 0 بزند

 ،کوتواه )  ابوالرضوا اهلل فض ، راوندی
 (1933 مسعود تازه

رن قو ، متوسط) الدین قطب، دیراون
 (؛1933 احمد پاکتچی، 0

، زادهزریوا  و رضوا  ) ابن راونودی 
 بزند(؛ 1933
 (؛19ج، 1933) بیدگزی ۀلهج

 1933عبوواس سووعیدی  ) اردهووا 
 کوتاه(
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مدخ  اختصاحی منتشور نشوده اموا     ،شهر کاشان ۀهنوز دربار ،تا مدخ  دا  دبا عزت انتشار هب

شوماری   و قرار گرفتهوهش ژپ کاشان توسط این مرکز مورد ۀبارموضوعات مرتبط قاب  توجهی در

ماننود   هوا  نآکوه برخوی از    انود  توه گرف در پایگاه اسومیکای بری  لیدن قورار ترجمه هم با ها  آن از

، بیودگ  ) دنو شوباهت عنووانی دار   دانشونامه ایرانیکوا  عنواوین  بوا   نیز برخیاما ، بدی  است ،بولؤلؤا

د جزوب همکواران   رسو  موی  ند اما بوه نظور  ا یات قاب  توجهئتنوع و جز ،اینوجود با  و...(. بو اهرا

 د.وش می بودگی موضوعات و محتوا منجرروز هب به غنا وبرای این موضوعات متخصصان محزی 

 دجا()دانشنامهجهاناسالم.2ـ2ـ3

یافتوه   انتشوار  و راحوی   ،اسوومی  دایرةالمعوارف بنیواد   یها فعالیت عنوان خروجی هباین دانشنامه 

شوک    جمهوری وقت و مدیرعامزی مهدی محقق حمایت رئیس با 1907سا   این مرکز در .است

بوه سرپرسوتی    دانشونامه ایوران و اسوو     ۀژپرو ۀکار این مرکز را در ادامه شروع ب توان می گرفت.

جزود از   16بنیاد فر ( توانسته بوود  ) وقتمقامات و با حمایت  1901 که تا سا  دانستیارشا ر 

 ،بوود دانشونامه اسوو  لیودن     و ترجموۀ لیف وان المسزمین( را که ترکیبی از توث تا اخ) این دانشنامه

 احتوراز از تکورار   بورای کار ایون دانشونامه   ه شروع ب د.سامان ده توسط بنگاه ترجمه و نشر کتا 

موان  و نیز ه قبوًیی ها چون دانشنامه) .بعد بوده است به « »از حرف  ،موضوعات کارهای قبزی و

سیاسوت ایون   .( الوف را مقواالت مختزفوی تولیود شوده بوود       شروع به نشر کرده و در حوزۀزمان 

ایوران و   قبزوی  خوف دانشنامۀو برف و ترجمه بوده یلثت ی ازترکیب حورت همقاالت ب نشر دانشنامه

دیگور  ( نبوده و از مناب  مختزف و محققان اسو  لیدن ۀدانشناممانند ) متعهد به منب  خاص ،اسو 

بوه  آن  ۀترجمو  (.دیباچوه دانشونامه   سایت مرکوز/ ) ده استکر و گاه چند مقاله را تزفیق نیز ترجمه

توا  ) جزود  11است و تواکنون  آن  یها برنامه ءنیز جز معارف العالم االسومیالدائرةعربی با عنوان 

  :اسوت  رکون  چهوار  دارایآن  اداری تشوکیوت  سواختار  ج( منتشر شوده اسوت.  و   ی تها مدخ 

 ؛(عام  و معاونوان یرمد، رئیس هیئت امنا) مدیره هیئت .9 ؛نفر( 19) امنا هیئت .7 ؛عالی ریاست .1

 ،(706 :1936، حودادعاد  ) جزد بوده 06 این دانشنامه هرچند انداز چشم. عزمی مشاوران هیئت .0

 وور خوحوه ا وعوات نهوادی و      بوه انوداز(.   چشوم  سایت بنیواد/ ) استرسیده د زج 06 به اینک

  .بینیم می 5ر جدو  د ،اند دهگرفته یا تولید ش نظر کاشان در ۀدربار، که در آنرا هایی  مدخ 
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 کاشان دجا( دربارۀ) وضعیت نهادی و نیز مقاالت دانشنامه جهان اسالم: 9جدول 

و  اعضهههای علمهههی    ها /گروههیئت امنا نهاد

   ها خروجی

بهه  مرتلط ی ها مدخل

 کاشان

 پیونهد  ههم  های مدخل

  شده و نشده( ناپ)

بنیووووووووواد 

 دایرةالمعارف
   اسومی

  

  تثسیس
از سووووووا  

1907 

 نصوووراهلل مووودیران عامووو : 

 و (1903وو 1900) جوادیپور
 تاکنون( 1910از ) حدادعاد 

اساس  بر هیئت امنای تثسیس

 سوید ، سبحانی جعفر :1جزد 
 عبوودالکریم، جعفوور شووهیدی

، ابوالقاسووم گرجووی، سوورو 
 احمد  واهری ، مهدی محقق

، (1916توووا  1907معووواون )

 معوواون) مصووطفی میرسووزیم 
اکبوور  عزووی (1910تووا  1903
 والیتی

 هیئت امنای کنونی بر اسواس 
حووواد  آمزوووی   :73جزووود 

نصووووووراهلل ، الریجووووووانی

، حوووودادعاد ، پورجوووووادی
عزوووی ، غومعزوووی خوشووورو

، جعفووور سوووبحانی، ذوعزوووم
حسون  ، الدین تیرازیوان  جما 
 ،موسی فقیوه حقوانی   ، ارمی

 ،رضا مختواری ، مهدی محقق
اکبور   عزوی ، سزیممصطفی میر

 والیتی  

 و گوروه عزموی   10: هوا  گروه
 ی احزی و فرعی ها شاخه

 پژوهشکده بنیاد تثسیس

نفووووور عضوووووو   176

 1066 عزمووی و هیئووت
ان همکار خوارج از  مؤلف
 بنیاد

ترجمه و تزفیوق  ، لیفثت
 از محققان سراسر جهان  

 دانشنامه به عربی ترجمۀ
 (11 تاکنون جزد)

 چاپ کتوا  از مقواالت  

 زبان انگزیسیه ب تولیدی
تکمی   انداز نشر و چشم

 جزوود 06دانشوونامه تووا  

 (73 کنونتا)
سسوووووه مؤ تثسووووویس

 تی کتا  مرج اانتشار

مرکوز تحقیقوات   »ایجاد 
پووس از « جهووان اسووو 

پایووووووان انتشووووووار  
 دانشنامه 06 مجزدات

تمزووووک و سوووواخت  

 تاتثسیسووسوواختمان و 
جدید با معماری متمایز 

پژوهشی و ، برای اداری

 هوووزار 13) خانوووهکتاب
مترمربووووو  اراضوووووی 

 آباد عباس

 ،نشووده(منتشر) کاشووان

ابوالعبوووواس احموووود  
عبووودالرزا  ، کاشوووانی
عبووودالعزیز ، کاشوووانی

ابوالقاسوووم ، کاشوووانی
عزالوووودین ، کاشووووانی

عزوی  ، محمود کاشوانی 
، یثربوووووی کاشوووووانی

 الوودین جمشووید غیووا 

، اهلل کاشانی فتح، کاشانی
 قورن ) مصطفی کاشانی

مو محسون  ، (10 و 19

   کاشانی فیض

 اردها 

 شاه پنجه
 پشت مشهد

 قاسان ةآمر

محمووودهادی رموووزی  
 کاشانی

مقاله  :زریا ) افض بابا
 بزند(

  اهر مستوفی کاشوانی 

 بصیرالمزک()
 چ ن() پرتو بیضایی

 فریار) حبیب بن موسی

1905) 
 ةاالفکار و زبود  خوحة

   داودآ) االشوووووووعار

1939) 
 حسوون کاشووی آمزووی  

 (1 قرن شاعر)
 

 بادن  معصومه) دلیجان

1939) 
 جوشووووقان و کووووامو 

 (1935معصومه بادن  )

 

خرین جزود  آ چون، ی تولیدیها مجموعه مقاالت و کتب انتشاریافته و خاحه دانشنامه از میان

، نرسویده  «ک»بوه حورف    گرفتوه و  از شهادت توا شویعه( را در بور    73 جزد) « »چاپی تا حرف 

قرار دارد. بوا  آن  م بررسی و تث الفباییِ ۀحوزدر یفیتی کبا چه  چقدر و توان دانست که کاشان نمی

شوده   نویون ارائوه  و در سایت آ بینی پیش عناوین مرتبط با این شهر عنوان کاشان و سایر این حا 

 .بندی کرد توان دسته می 5شاری را در جدو  تی انها دخ م تالزا  است.
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ی از مقواالت  زیواد حجوم   نووز ه ،گانه ی شانزدهها با توجه به حجم امکانات این مرکز و گروه

شده و تولیودی جدیود    های در نظر گرفته گرچه شماری از مدخ ؛ کاشان تولید نشده است دربارۀ

 .قاسان مرآة و پشت مشهد، شاه مانند پنجه ؛ها توجه جدی نشده است مناب  دیگر بدان بوده و در

 تشیعدایرةالمعارف.3ـ2ـ3

خصوحی یوا   هب شیعه با حمایت بنیادهای مزهبی تقریباًاین مجموعه دانشی با تمرکز بر روی مز

زود  خورین ج این مرکز هرچنود توا انتشوار آ    کار کرد.ه بنیاد خیریه و فرهنگی شط( شروع ب) وقفی

 عمووً ، نویس مبرز انتشار یافت و دانشنامه چندین حامی را عوض کرد و زیر نظر چندین ویراستار

 ،عووه بر کمبود حمایوت موالی  آن  شد. شاید یک دلی  و به پایان خود نزدیک متوقف 10با جزد 

شوهر   ،با این حا . باشدآن  و غیراستاندارد برگیرانه  سه بر کیفیت عزمی و نظارت  ی واردها انتقاد

 چنین بازنمایی شده است.  ، خوحه شده 0که ا وعاتش در جدو   مرکز معرفتی کاشان در این
 کاشان ۀتشیع دربار هنشناموضعیت نهادی و نیز مقاالت دا: ۲جدول 

 اصلی های مدخل و گروه علمی ضاعا نهاد علمی

و  1901توا  ) بنیاد اسومی  واهر 

 (جزد 7انتشار 

 فهیمه انجودانی ) بنیاد خیریه شط

 19و انتشووار تووا  1933تووا  1903

   (جزد

پایوانی   دانتشارات حکمت تا جز

   1930 در 15

 هزار مقاله   76انتشار 

 

، 1907 اتو  مهدی محقوق سرپرستی 

 کامران فانی و خرمشاهی

 حدرحاج جوادی سرپرستی احمد

 (1937تا  1907)

سرپرسووووتی کووووامران فووووانی و  

 1937خرمشاهی از 

 محقق 166همکاری 

 قواعد تدوین  نامه و دارای رو 

، (محود  ) کاشوانی  ابوراهیم ، (کریمیوان  حسین) کاشان

، کاشوی  الودین  تقی ، شاعر فروغ /کاشانی خان ابوالقاسم

 عبدالرسوو  ، کاشوانی  عبدالرزا ، آمزی کاشی نحس مو

 عبدالصومد  میور ، (شومی ها  جمیزوه  0 هر) کاشانی مدنی

 موو ، کاشوانی  الودین  غیوا  ، کاشانی الهدی عزم، عطایی

، کاشووانی حووائری اکبوور عزووی سووید ،کاشووانی اهلل فووتح

، فویض  محسون  مو، محتشم، کاشانی خان العابدین زین

 سوید ، (انوشه حسن) کاشی خان تقی میرزا کاشی آخوند

 کاشانی طفیصم
 

به کاشان اختصاص یافته است کوه شوماری    کوتاه اما عمدتاً های زیاد مدخ  ،در این دانشنامه

 بوا امضوای   ی هنرمندان که عمدتاًها از ذکر مدخ . در جدو  ذکر شد ،اند دهکه  والنی بوها  آن از

 هوا  تورین مودخ     والنی. ی اجتنا  شدعزت کوتاه هب ،اند دهورده شآ عنوان( 77) رفیعی مهرآبادی

رغم پورداختن بوه برخوی     به. استآن  یها و برخی شخصیت کاشانهنرمندان  یافته ذی  اختصاص

 هوم  های هنری سفانه مدخ متث ،هنرمندان کاشان در این دانشنامه ی مزهبی و شیعی وها شخصیت

که به کوار تکوراری و   ای  هگون ؛ بهاند ارائه شده با استناد به یک مرج  گاهی هم بسیار کوتاه بوده و

جوه  با تو ،عبارتی هب؛ شود می آثار نراقی( نزدیکمانند ) تاریو کاشان از کتبحرف  نق  و برداشت

 ،محتووا ، توازگی ، تنووع ، شده رفت مقاالت ارائه می انتظار، جبا  به قدمت تشی  در کاشان و منطقۀ

بوه  نگاشوته در دانشونامه   مقواالت   و اشواره  مورد کتب مراتب بیش از هایی بهارداستاند ارجاعات و
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 خواننده ارائه کنند.

 درمقیاسمحلیشناسیکاشان.3ـ3

با توجه به ضورورت   ،محزی ۀدر حوزای  هبه موضوع بررسی به سبک و الگوی دانشنام تبدی  شهر

بوه   شناسوی  کاشوان کمتر میسر است و لوزا   یک نهاد بزرگ و تخص  و کار جمعی و بودجه و...

 نجوایی کوه  ان برجسته و مطر  نبووده اسوت. از آ  چند ،در سطح محزیای  هالگوی دانشنام سبک و

ایون  ، عزموی اسوت   یکوارگروهی و روشومند  ، نظارت موداو  ، ودجهمستزز  بای  همعرفت دانشنام

ی الز  زمان خواهد بورد. لوزا   ها تا رسیدن به استاندارد ،اگر هم در این سطح حاح  شود شناخت

تحزیو  کنویم.    مشوابه  مراکز عزمی بامحزی را در سطح  نهادی شناسی کاشانم در این بخش ناچاری

. انود  تهیک یا چند نفر نیز چراغ شناخت شهر را روشن نگوه داشو   عوقۀو نهاهایی که گاه به عشق 

 سوه نهواد   ۀشناسوان  اقدامات کاشان توان از می ،های انفرادی پراکنده فعالیت با در پرانتز گزاشتنلزا 

شناسوی   کاشوان  دفتور بنیاد فرهنگ کاشان و ، آن شناسی کاشانانشگاه کاشان و مرکز د :سخن گفت

 .غروی اهلل کتابخانۀ آیت

بنیادفرهنگکاشان.1ـ3ـ3

نوا    هبنیوادی بو   تثسویس بوا   ،پژوهوی  برای کاشان انقو از بعد  ی نهادمحورها عالیتاولین ف  اهراً

بوه   بنیواد فرهنوگ کاشوان    . ایودۀ ته استکشوری حورت گرف مقامات اشان و به پشتوانۀفرهنگ ک

 برای تدوین یک کتا  جوام  کاشوان   ،اسبق معادنوزیر  ،یمحزوج حسین ۀسرمای عوقه و، سعی

بووا  1931 در سووا مطوور  شووده و  1915 در چنوود  وور  تحقیقوواتی ودو مجموعووه مقوواالت( )

 .اسوت عالیوت پرداختوه   به ف یرسم ور  به ،کاشانیکاایجاد سایت  و یکاایراناز مالی احت الگوبرداری

 بووده ن... و انویراسوتار ، عزمی تیئه، نشانی از مشاوران، جز نا  مدیرعام  ،در مشخصات این بنیاد

دا  ی بنیاد بر کو نیست کار عزمی و گروهشخ  م، جز اسامی برخی از محققان همراه با مرکز به و

شوماری مقالوه و   ، اینوجود  یابد. با می دا  گروه عزمی سامانک ئقۀروهی و ذانظا  گرو  و ، مبنا

 ور  موسوو  بوه    هوا   آن ینتور  مهوم کوه   توسط این بنیاد نشر یافتوه  جمهلیف یا ترثاعم از ت کتا 

 انود  تهانتشار یاف این اثر 5 و 0و  9مجزدات  فقط 1939 سا  چند کتا  است. تا کاشان و ۀدانشنام

بوا   1937 سا  در 0 و 9شنامه . دانهنور منتشر نشده است 7و  1جزد  و  اهراً (1937، درخشانی)

 0 شوده کوه جزود    چاپحفحه  1973رس و دیگر ایرانیان در پا، اَمَرد، مرد  کاشی، یانعنوان آریائ

، دانشنامه نیز در قط  رحزوی بوزرگ   5 جزد. رود می شمار به 9 جزد نامۀ و واژه شناسی کتا  حرفاً

 ،سواله  فاحوزۀ ده  در اص یافتوه و حفحه به نامداران کاشان اختصو  510 در رنگی کاغز گوسۀ تما 
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از  7این مرکز درگاه زیرا؛ سایت بنیاد فرهنگ() است 1939 در خرین اثر تولیدی این بنیادآ احتماالً

 .اسوت  گوزار  مصواحبه بوا بنیوان   آن  خرین خبور آروزرسانی نشده و  هب ،زمان نگار  تا 1930 سا 

حوورت   هبو  عمودتاً  ،ر دانشونامه گوزاران از تودوین و نشو    رسود تصوور بنیوان    می مجموع به نظردر

بوا مووازین و احوو  عزموی کوه مسوتزز  تشوکیوت و نظوارت عزموی و           ایی وبو ی الفهوا  مدخ 

، بیشتر مستندسوازی و  ن بانیانفاحزه دارد و در ذه ،با اه  فن هستریزی  گزاری و برنامه سیاست

ی مزکور نیز با اه دانشنامه و بودهکاشان  دربارۀی صوری مطالب در سطح عمومی و غیرتخصگردآ

 اند. الگوی یک کتا  منتشر شده

 ،سوایت ایون بنیواد    و  شده در اسناد الکترونیوک و  اریزثار منتشره یا بارگآشماری از  ندهرچ

و توحویفی  ای  هنام سیمایی معرفیها  آن بخش زیادی از ،ندهست این نهاد متعزق به منابعی خارج از

ی تاریخی یا کتا  بقواع و  ها خانه ۀمانند سالنام) اند های عزمی ارجاعات و رو  بدونگاه و دارند 

وران آ و نوا   مقاالتی هسوتند کوه بور اشوخاص    جزوات و یا ، ند(ا که به یک کاتالوگ مشابه مساجد

، موسویقی ، گویش، کاشان همچون فر  ۀرغم تمرکز بر موضوعات مهمی دربار بهگاه  و رکزندممت

تودوین   جوزوه  حورت کتابچوه و  هب پسند خا بان عامهم وری برایگردآ با رویکرد المث  و... ضر 

بعد  در این مجموعه ،با این حا  هویت بنیاد هستند.  ر  جزد و ،فاقد شناسنامه و بعضیاند  دهش

شوناس   هوم باسوتان  مون   نشر کتوا   و ثاری چون ترجمهآ، (1913) شناسی کاشان کتا از تدوین 

منواب  و   انود  ته( توانسو 1933، ادات بیودگزی سو ) فهرستگان اسناد کاشان ( و1933، گریشمن) شد 

ی عزموی و آتوی فوراهم    هوا  تاریخی را برای مطالعات بیشتر و اسوتفاده ارزشمند  وی خو  ها داده

 نداریم. از این نهادتوجهی  تولیدات عزمی و مستند و قاب ، تشکی  قدمت متناسب بااما  کنند.

   گاهیدرقالبدانشیمطالعاتیمحلیهافعالیت:شناسیکاشانمرکز.2ـ3ـ3

در عنواوین  ای  هالگوی دانشنام نا  و که ازمهم و عزمی قاب  توجه در این شهر  شناسانۀ فعالیت کاشان

 مرکوز  ،اما موفق به تولید مقاالت و دانش عزموی قابو  تووجهی شوده     نبوده برخوردار یشانها فعالیت

پوژوهش و  ، بوه تولیود دانوش   ته حودی توانسو   تااین مرکز ی ها فعالیت. است شناسی کاشان پژوهشی

  .نجامدبیبا ارجاع  ی دانشگاهی و عزمی وها قالب در کاشان دربارۀی نوین و جدیدی ها یافته

وابسوته   عنووان نهوادی   به و نشر آثاربرای با تدارک انتشار یک نشریه  1939 سا  در این مرکز

ی هوا  . اجورای  ور   (اسیشن کاشان ۀو مجز سایت مرکز :کن) ه استکاشان شک  گرفتدانشگاه به 

 ۀمجزوو توور مهوومانتشووار کتووا  و  ی مختزووف وهووا و سووخنرانی هووا کنگوورهبرگووزاری  تحقیقوواتی و

از سووی  نقش مهمی در تولید دانوش محزوی   ، ر نا  دادیتیی شناخت کاشانبه  که بعداً پژوهی کاشان
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ای متشوک  از   تحریریوه  و هیئتامتیازی دانشگاه کاشان  به حاحب مرکز مجزۀداشته است. این نهاد 

پوژوه    ان کاشانداتمعماری و هنر دانشگاه کاشان و اسدبیات و عزو  انسانی و ا های دانشکده استادان

 کوه  کردمنتشر  شناخت کاشان با عنوان1930 اولین شمارۀ خود را در بهار، های کشور سایر دانشگاه

 .ا  دانست ی عزمیها ن خروجیمبی را آن  توان می

 تیییورات  و عووه بر مرور وضوعیت  ،این مجزه ۀسال شانزده قدامات مهما و در تحزی  عمزکرد

لحاظ  به)آن  موضوعات پرتکرار و نویسندگان پرکارتر مقاالت و ا وعات ،گیری از زمان شک آن 

مقواالت   ۀنمای و سایت :کن ،1066 تا ابتدای سا  مجزه مقاله و بر مبنای نمایۀ 0حداکثر  بسامد تا

 است. خوحه شده 1ر جدو  د (1066بهار  ۀمجز
 شناسی کاشانمرکز  وضعیت نهادی و نیز مقاالت تولیدی: 2جدول 

فعال نویسندگان  و تداوم تغییرات وضعیت اجرا /سال نشر اقدام رسانه/

 تعداد مقاله()

 موضوعات پرتترار

 تعداد مقاله()

 دوفصووووووزنامه

 شناسی کاشان

 70 انتشار 1930 شروع نشر بهار

 شووماره و

بیشوووتر از 

 مقاله 766

انتشوووار نخسوووت بوووا عنووووان    )

بوه   و تبودی  عنووان   شوناخت  کاشان

ۀ انتشوار دور  در نامه کاشوان  پژوهش

 و مجدداً 1931 در 3 شمارۀ جدید و

در  شناسوی  کاشوان تبدی  بوه عنووان   

 ۀرتبوو اخووز ؛1931 بهووار 76ۀ شوومار

 1930 عزمی مصو  در

مشوووووووووهدی 

، (10) آبادی نو 

، (3) شوووووجری

، موحودی ، مدنی

 زاده مهووووووودی

 (0هرکدا  )

 افضوو بابا، (19) بوواغ

 آران و بیدگ ، (77)

، (17) تفسوویر، (11)

فوویض ، (3) عرفووان

 کاشان، (05) کاشانی

(01) 

برگوووووووزاری 

و  هووا همووایش

ی هووا سووخنرانی

 عزمی

 

 

 

 

 

 

 ۀکتابخان تثسیس

 و شناسی کاشان

جووز  کتووب  

 1930 وقفی

، (1931) فویض کاشووانی   هموایش 

( و 1933) افضو   همایش مزی بابوا 

 ،(1930) ار نظا  وفا بیودگزی سمین

هوووای  هموووایش مزوووی کووواو 

 کاشووان شناسووی منطقووۀ  باسووتان

همووایش جهووانی کاشووی ، (1930)

های تاریخی  همایش باغ، فا  زرین

 (1935) کاشان

عزالوودین محمووود و همووایش 

 لیوو  1931) عبدالرزا  کاشانی

هموراه  اموا   ،برگوزاری  هفتۀ در

 ،  انتشار مقاالت(با 

 عزمووی ۀی ماهانووهووا نشسووت

 پراکنده

 توووا 1930

1933 

جموعوووه مقووواالت کنگوووره   م

محسون فویض    بزرگداشت موو 

مجزووه  5ووو0ۀ شوومار) کاشووانی

 (1931، شناخت کاشان

 

انتشار مجموعه مقاالت هموایش  

هوای   مزی مطالعه و شناخت بواغ 

 (193۲) تاریخی منطقۀ کاشان
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با اما ؛ خورد می چشممقاله( به  766) مقاالت منتشره تنوع زیادی در عناوین ،لحاظ موضوعی به

و آران و  فیض کاشانی ،الدین فیزسوف افض ، کاشان»، مقاالت مندرج در سایت مرکز تحزی  نمایۀ

هوا   آن دربارۀمجزه بدان پرداخته شده و  مرکز وپربسامدترین موضوعاتی هستند که در این  «بیدگ 

هموان   ،ایون موضووعات   بوه  بیشتر نتولید شده است. یکی از دالی  پرداخت بیشترمطزب و دانش 

ساز اندیشه و نوشتن و تولید مقاالت  های برگزارشده در مرکز است که زمینه و کنفرانس ها همایش

و  درجدر مجموعه مقاالت مربوط  ها خب این همایشتمقاالت من ،عووه هب .هم شده است تر فراوان

در به ایجواد گفتموانی عزموی     واند  دهمرکز منتشر ش ۀدر مجزها  آن یها شماری از برگزیده مجدداً

، پوژوهش  سوای از عوقه و زمینۀ، . در میان نویسندگاناند خصوص موضوع انتخابی یاری رسانده

نیز نباید غاف  بود که باعث شوده   ی مختزفها شماری از مدیر مسئوالن و سردبیران دوره از نقش

برخی از موضوعات مهوم نظیور    ،با این حا  قرار گیرد. کار مجزهنویسندگان پر در جرگۀها  آن نا 

 ور جودی   بهتا این هنگا  کاشان و...  غیرمشهورپیرامون و  روستاهای فقط با سه مقاله( یا) توسعه

 .قرار نگرفته است پرداخت مجزه پژوهش و تولید دانش و ۀحوز در

 قداماتپراکندها.2ـ3ـ3

اقودا   ، غروی کاشوان  اهلل کتابخانۀ آیتوابسته به   غرویاهلل شناسی آیت دفتر کاشان ،های اخیر در سا 

 در . ایون کتابخانوه  کورده اسوت   کاشوان  ۀنامو  ثابوت بوا نوا     ۀیک کتابنامو  مجموعه مقاالتی در نشر به

شوماره یوا دفتور از ایون      16کنون توا ( و 1931، و همکاران عا فی) ارائهنخستین دفتر خود را  1931

نویسوندگان  مجموعوه مقواالتی را از    ،اه نامنظمو گدفترهای ساالنه  این .مجموعه را منتشر کرده است

اعوم از  ) عنووان  76توا   10 ور متوسوط   و به گیرد می به مطالعات کاشان و پیرامونش در برمند  هعوق

 .منتشر کورده اسوت   (حفحه 136تا  196از ) هر کتا را در  جستار کوچک و بزرگ(، پیا ، یادداشت

نظا  داوری و ویراستاری عزموی و  ، نگار  مشخ ِ ۀنام رو  هرچند نشر و تولید در این دفتر فاقد

ه اسوت بودون   سا  توانست 19 تاکنون و  یو  بوده ناپیوسته نشردارای  ،استای  هبیشتر کاری کتابخان

به کوار مطالعواتی در ایون حووزه اداموه دهود. ایون        ، تشکیوت مشخ  یا مصو  رسمی و اعومی

بودون سوایت یوا پایگواه مشوخ        ،رسویده  16 ارۀشوم  کوشوش افشوین عوا فی توا     که به ها سالنامه

 9.رسانی و تعام  دوسویه است و از یک وبوگ شخصی در این مورد بهره جسته است ا وع

 ۀنامو  ویژه مانند ای( دانشنامه در قالب شبه) ی مختزفها نامه هویژانتشار از  توان می از سایر اقدامات
در شوهر   مورتبط بوا ایون منطقوه     یا نشر کتوب ، ورمقاالت منتشره در نشریات دیگر کش، فرهنگ عامه

 .گیرند می خارج از بررسی این جستار قرار، عد  تداو  فعالیت نهادی ۀواسط هکاشان نا  برد که ب
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 گیرینتیجه.۴

نود.  یکدیگر در تناسوب و تعامو  بوا    هوا  سووژه  دانش و معرفوت دربوارۀ   یدتول و اجتماعی ۀتوسع

 موضووعات جدیودتری را بورای یوادگیری و شوناخت تولیود       ،دهرچقدر شهر دگرگونی بیشتر یاب

به ح  مشوکوت   ،عزم تکثر و ازدیاد مطالب و موضوعات مورد بررسیِ ،دیگر ییکند و از سو می

عنووان محو     هبو  هوا  دانشونامه فضوای  الجور    اگر مقاالت عزمی و و رشد شهر کمک خواهد کرد.

شوهر   در خصووص ت را معیار تولید دانش مقاال گونه اینمنضبط  و انتشارپژوهشگران وری آ جم 

خوحوه شوده    3در جودو   محزوی   مزوی و ، جهوانی  سه حوزۀ در نتیجه با بررسی، کاشان بگیریم

دیودیم کوه    ارائه شود.  اسو و  ایرانیکا جهانی ۀتصویر کاشان در دو دانشنام، . در این جستاراست

ایتخوت سیاسوی یوا فرهنگوی     پخاحه شوهرهایی کوه زموانی    ، کاشان در میان شهرهای دیگر ایران

ایون   ۀشناسوان  شور   سووای از رویکورد   .داردرا  اما مستزز  رشد بیشتر قاب  توجهجایگاه  ،اند دهبو

 انسویکزوپدیای سوه  قیواس بوا    این حجم تولیود دانوش در   (Lakhani & Kandharo, 2020) مراکز

گوزار و شوورای    بنیوان  ناشوی از عوقوۀ  ، یزو المز گیری هر دو از محققان بوین  رغم بهره به و داخزی

 مند قرار داده است. ایرانیان عوقه را مدنظرآن  هم هست کهها  آن ویراستاران
 از عملترد و دانش تولیدی در مراکز مورد بررسیای  هخالص: ۸جدول 

 نهههههام نههههههاد

 دانشنامه/مجله()

اعضای حدود تقریلی  های فعالیت سال

 ثابت و فعال() علمی

 مهم مقاالت یلیتقر تعدادمجله یا دانشنامه/

 مورد کاشان در
EI 13197676تا   

 سا ( 111)

 3666 در هر ویراست حودود  سه ویراست و یراستور ه 956

 عنوان 95 مقاله/
IRANICA 13367611تا   

 سا ( 71)

 96 و احزی مدخ  10 مدخ // 3666 حدود ویراستار 06

 مقاله مرتبط

بزرگ  دایرةالمعارف

 دبا() اسومی

   1933تا1907

 سا ( 91)

 11) آنویون  مقالوه  10016 جزد دانشونامه  70 966

 (مدخ  احزی 

جهوووان  هدانشووونام

 دجا() اسو 

  1933تا  1907

 سا ( 91)

مدخ  احزی  19) مدخ  75666جزد و  73  176

   (در نظر گرفته

   1930تا1901 تشی  دانشنامه

 سا ( 99)

 76) مووودخ  76666 و جزوود دانشووونامه  15 166

 در مورد کاشان( زرگمدخ  متوسط و ب

 عزمی مقاله 766 فصزنامه ودوجزد  70 13 سا (10) 1933تا1930 شناسی کاشان

 کتا  موفق 7 دانشنامه و کتا  موسو  به جزد 9 نامعین سا (75) 1933تا1915 بنیاد فرهنگ کاشان

 جستار/مقاله 156متوسط  جزد و 16 نامعین سا (19) 1066تا1931 کاشان هنام
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ت و بوا کوار موداو  و    دارای قدمت و تشوکیو  ۀدر مقیاس مزی از سه دانشنام ،از سویی دیگر

، بیشوتر  یوات و تنوع مطالب تولیدی بوا جزئ  با حجم بزرگ اسومی دایرةالمعارف ،شده ریزی برنامه

 انتظار لزا داشته است. شناسی کاشان مزیِ ۀدر حوزای  همقاالت دانشنام تری را در جایگاه قاب  تثم 

هوای جدیودتری کوه     از نگاه تکراری اجتنا  و مودخ  ، ین حجم و مقیاس از امکاناترود با ا می

پیدا  شناسی ایرانشهر جایگاهی بزندتر در  هر کاشان و انتخا  و، دانش کمتری داریمها  آن ۀدربار

یوات کاسوته   زئج دسترس یوا بودون   ی خارجی و درها کند و از تولید محتواهای مشابه با دانشنامه

 شود.

بیشوترین نقوش را در    پژوهشوی خوود   با فصوزنامۀ  شناسی کاشانمحزی کماکان مرکز  درحوزۀ

مانند کاشوان و روشون کوردن زوایوای چنودین       ای هسوژ تولید دانش و شناخت روشمند و عزمی

 موضووعاتی چوون   بهای  هنام و ویژه همایشی با پرداختنِ ) تاریو و... ها، مکان، محور مانند اشخاص

را در میوان سوه نهواد محزوی بایود      آن  عزالدین کاشانی و...( داشته است و نقوش ، باباافض ، ها باغ

و ای  هتووان پیشوتاز تولیود دانوش مقالو      موی  سه حیطوه نیوز   در و درمجموع متمایز و برتر دانست.

 دانست. ایرانیکاو  شناسی کاشانمجزه را ای  هدانشنام

در ایون  هوا   آن و دسوتاوردهای  شناسوی  کاشانبر  مؤثرنهادهای دخی  و  وضعیتاینک با مرور 

 بیشتر بر توسعه و شناخت کاشان قاب  ارائه است. تثثیرزیر برای  نتای  و پیشنهادات ،ها سا 

 هموی در اجتنوا  از   و باخبری نهادهای عزمی از یکودیگر عامو  م   ارتبا ات متقاب  و همکاری

نکتوه در زموان   یون  ا تخصی  مناسب مناب  و تولید بیشتر دانوش اسوت.  ، کاری تکرار و دوباره

یوک   موازات هم نیز بیوان شوده اسوت.    نهاد به و پیدایش دو ایران نویسی شروع نهضت دانشنامه

ی هوا   ور  تعریوف   و همکاری و تعامو  افزایی با  همبزکه  شده ی تثبیتدهااح  نه ادغا  نه راه

 مشاوره یا تولید است. ارائۀ، ی مختزفها مین بخشاین نهادها برای تث توسط مشترک

  خورین  توانود عوووه بور آگواهی از آ     می یالمزز بینمراکز نهادهای محزی و مزی با  تعام تقویت

هوم   ای روزهو اسوتاندارد  هوا  شنایی بوا رو  به آ ،وهش جهانیحا  پژ ی درها یا حوزه ها یافته

در  و که در پایگاه بریو  توان دید  می دباو  ایرانیکارا در آن  ۀنمون برای محققان داخزی بینجامد.

تنها دانشنامه با دسترسوی رایگوان   ، آفریقا تا اسو  و چین و شر  دور ها دانشنامۀ حوزۀ میان ده

تعامو  چنودانی    اما ؛( استدباویراست انگزیسی ) اسومیکاایرانی کنونی  ۀنامو تنها دانش ایرانیکا

تکورار  ا هو  آن هوا در  و شماری از مودخ   خارج کشور و داخ  نبوده شناسی کاشانبین نهادهای 

 است. شده
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 ًموریوت احوزی  مث موازات موریت را بهثیک م، نهادهای مزی عووه بر رسالت کون خود احوال ،

دهنود. ایون امور هوم موجوب رشود ایون         موی  قرار ها تقویت مراکز تحقیقاتی محزی و شهرستان

. داردپوی   در راای  ههای متنوع دانشونام  فعالیت و هم کاهش دامنۀشود  ی نوپای محزی مینهادها

اهمیوت دارد کوه    از این منظور ی تخصصی ها تولید مدخ جزب همکاریِ نهادهای محزی برای 

فعالیت دارند. دیدیم  ی محزی نیزها هادانشگ در حوزه و وهشگران هر شهر عموماًرین پژت مسزط

 .خورد ال نامی از این افراد به چشم نمیسطح با که در میان نویسندگان دو

 خود بووده کوه    تولید در مجزۀ به ها پیوند زدن همایش ،شناسی کاشانکز ی مرها یکی از موفقیت

برگوزاری  یعنوی   ،ایون تجربوه   باعث تولید مقواالت متنووع عزموی در ایون حووزه شوده اسوت.       

مین مقاالت و گسوتر  شوناخت عزموی از کاشوان و     ثهای ت یکی از راه ،ی موضوعیها همایش

 سایر شهرها خواهد بود.

 بودون و  جاهوای خوالی و میفوو     ،کدا  از این مراکزورد بررسی هرم هنوز در میان موضوعات 

ن ایون مراکوز   تواند بی می کاشان تاریو و فرهنگ، ی مختزف اقتصادها زیاد است. حوزه اتیجزئ

ی شوود.  تهو ی موا من هوا  مدت به تولید دانوش بیشوتر و کواهش ناشوناخته    تقسیم شود و در دراز

 تور را در مراکوز محزوی    یموضووعات جزئو  ی سوپرد و  توان به مراکز مز می موضوعات کونتر را

ی نسزی و جمعیتوی در  وو    ها داده، لباس، پیرامون یاروستاه هنوز در مورد مثوً؛ دبررسی کر

 و بقایوای  هوا  عکوس آخورین  حفو   ، فرهنگ باسوتانی ، ها اسطوره، ادیان سابقۀ ،ماریعم، ها سا 

حتوی یوک    بعضواً اط مختزوف و...  نقو  شناسوی  باسوتان  ،اماکن در حا  تخریب یا در حا  محوو 

کاشان ایجواد خواهود    موضوعات دانش قاب  توجهی دربارۀ پاراگراف نوشته وجود ندارد و این

تووان   موی  اینک، شناسی کاشان گفتمان و با توجه به وجود دانشگاه کاشان و برقراری سنت کرد.

 روهوای بررسوی و  تعیوین قزم  ریوزی بزندمودت بورای    کاشان و برنامه تخصصی دانشنامۀ از ایدۀ

اما حمایت مالی  نطقه سخن گفت.مکارگیری استعدادهای پژوهشی  هو بآن  ی موضوعیها دامنه

و مرکزیوت یوک نهواد شایسوته      ابو باید با کمک چندین نهاد دیگر  چیزی است که این موضوع

ا وعواتی و   ۀبدیهی اسوت بوا گسوتر  جامعو     حورت گیرد. دارای توان عزمی و دیدگاه مزی

 نشور موده و  آ ی عموومی و غیرمسوتند بوه سور    ها عصر دانشنامه، ی مجازیها ر شبکهتحوالت د

جنگ  ا وعاتی در دسوترس  با  عموً ،و نظارت ارجاعات، ویرایش، ی فاقد پژوهشها دانشنامه

ن نیوز بوا ایون تحووالت دگرگوون      رو معنای دانشنامه و رویکردهوای آ  معناست. ازاین جامعه بی

ایون شوهر    ۀدانشنامبه تنوع  کیفیت وبرای افزودن  شناسی کاشانمند به  هزا مراکز عوق؛ لشود می
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ی موثوق و عزموی را   هوا  نگاری عزمی و اسوتناد  مراج ، نظارت و ارزیابی، باید پژوهش روشمند

گرایانه را از رو  و مونش خوویش    گرایانه یا قو  نوستالژی و مزی یو رویکردهادهند  مبنا قرار

بوا  نویسی بزکه  و  دانشنامهخاز  فقط ات ماندگار و عمیق نهتثثیر رازی ؛برسانند ممکنداق  به ح

و پیوند  ها برگزاری کنگره، مقاالت سفارشی تولیدکارگیری تنوع در مناب  و ذخایر شناخت و  هب

مجموعه مقاالت عزمی بوده که توانسوته   نشر تر مهمدادن محققان دارای ایده و نظرات متکثر و 

و متمرکز کند و تولید دانوش محزوی    ه معطوفعوقمورد به موضوعات  را مندپژوهشگران توان

 . را سرعت بخشد

 همگامی و همراهی با تحوالت جدید و خاحه امکانوات  مستزز   هفعالیت عزمی و دانشی امروز

و انود   دهمو آاز حالوت کاغوزی در  مجووت   و هوا  از روزناموه  یبسویار اینوک  است.  روز دانشی

؛ گیرنود  موی  در دسوترس قورار  آنوین و  شوند می ر اینترنت تدوینهای متعددی بر بست دانشنامه

بوه  ها  آن ،دآی میوجود ه بها  آن یها ها و پایگاه سویه در سایتعبارتی یک فضای تعامزی چند هب

 هوا  آن کیفیت و عمزکورد تولیود دانوش در    سرعت و، شوند میجهان و افراد در هر نقطه وح  

جوز مرکوز   ، شناسی کاشانود. از سه مرکز محزی درگیر در ر می باال)تصاعدی( نمایی حورت  به

 دانوش  ۀدهند ارتبا ی و دسترسی فعا  درگاه و بستر، فاقد یک پایگاهمراکز دیگر ، شناسی کاشان

شناسوا بورای خوود در    معتبور و   ایجاد یک هویت و شناسنامۀ تر مهمو  برداران به محققان و بهره

زیوادی   توثثیر  ،رشیو و ا وعات عزمی بوودن آمحتوا و  قدفا اند. این گمنامی یا سطح جهان بوده

تر بایود در   افزونبرای اثرگزاری  و گزاشته شناسی کاشاندر  این مراکز تثثیردر کاهش کیفیت و 

 بیشتر تقویت شود.ها  آن انداز موریت و چشممث



هانوشتپی

جوز چنود    بوه  منتشر شوده اسوت. تقریبواً   توسط مرکز لیدن هزند نیز  قرآنبا تمرکز بر  EQ قرآنانسکزوپدیای . 1

 در موورد کاشوان   اما؛ به فارسی ترجمه شده است تازگی ها به آن تما  ،این دانشنامه گانۀ سیمدخ ، از مجزدات 

 ای است. ژههمانند قم و احفهان( فاقد مدخ  وی)

2. www.kashanica.com 

 /http://kashanketab.blogfa.com درسبه آ .9
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