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تعالیسمهب

 عنوان مقاله

 (ع) یعل امام دانشنامه، مرجع کتاب یمعرف

 نویسنده

 مرجع بخش کـارشناس یدکیبـ زارع اکبر یعل

 متن مقاله

 شـه یاند و فرهنـ   پژوهشـاا   آثـار  نشـر  مرکـ   :تهـرا  ، رشـاد   اکبـر  یعلـ   نظـر  ریزدانشنامه امام علی )ع( 

 .اول چاپ ،1380،یاسالم

  افتـه ی سـاما   درآمـد  کی و جلد دوازد  در که است یعلم مـقاله د  و  صد کی  دربردارند  یعل امام دانشنامه

 آ  ر یسـ  لیتحل و فیتوص اًیثان ،یعل امام یها آمـوز  لیتـحل و نییتـب اوالً :دانشنامه نیا  یاصل  هدف .است

 .است  شد   گفته  سـخن او دربـار  هـم و یعل امام از هم دانشنامه، نیا در گفتار  ارید  به است؛ حضرت

ـ دا نـه  و اسـت  یکلوپدیسـ  اسـت،  ایگو آ  عنوا  که چنا  دانشنامه نیا ـ  المعـارف  ر ی  و  یکلوپدیانــ    ـای

 اسـت،   مشـخ   کـه  چنـا   .اسـت  آ  یصـور  سـاتتار  در مرجـع،  یهـا  کتاب ارید با آ  تفاوت نیبارزتر

 اما ه تند، آ  از ازین یب و فهرست فاقد و ه تند ییالفبا-یموضوع ـای ییالفـبا نـظم یدارا مرجع  یها کتاب

  شد  میتنظ آ  یبرا مـطالب فهرست اسـت، شمار اندک آ  یها مدتل و است یاتتصاص دانشنامه  نیا  چو 

ـ نما ها، ـنیا بر اف و  و  باشد یم  یلیتفض  فهرست و یاجمال فهرست یدارا که یا گونه به   ینــ  یمــوضوع  هی

 .دارد

 دانشنامه  مهم یها یژگیو

 ،یعصـر  و  دیـ جد  مباحث از یشمار و شد ( ع) یعل امام به یدیجد کردیرو دانشنامه نیا در :ینوآور -1

 .است  د یگرد یبررس  حضرت  آنـ ـتیروا هیپا بر
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 نــظر  در یگ ـتر  دامــن  حــجم  رو بـدا   و  است صفحه پنجا  دانشنامه مقاالت حجم  نیانایم :لیتفص -2

 . ندیبپره ییگو یکل از  ندگا ینو تا شد  گرفته

 امــام  اتیـ روا در  فیتوص  مقام در و ختهیآم هم  به لیتحل و فیتوص دانشنامه، مقاالت در :استناد و  تتبع -3

 .است آمد  گفتار هر م تند و شد  تتبع حضرت آ   ر یسـ و یعـل

  جوامـع  اـر ید به  بلکه  است  نشد  تصارقا البالغه نهج بـه دانـشنامه  نیتدو  در :البالغه نهج به تصارقا عدم -4

 .است شد  رجوع  ینـ «ال عاد  نـهج» و «الحکم معالمدستور » و «الکلم  درر» و «غررالحکم» چو   ییروا

  بحـث  و  شـود  یپرهـ  یعاطف  سخن و یشعارپراکن و یگر آواز   از  شد  د یکوش دانشنامه در :یعلم زبا  -5

 .ردیپذ صـورت یعلم  زبا  با فقط یعلم

ـ پا  بــر  مـقاالت یها عنوا  از یادیز شعار :حاضر عصر اتیمقتض و م ائل بـه تیعـنا -6  یهـا  دغدغـه   هی

 بـود   نــظر  مــطم    آ   یهـا  تیح اس و عصر  نیا  اتیمقتض مقاالت،  اغلب  در و شد  د یگ  حاضر عصر

 .است

 موضـوع  د  از آ   در  کـه  افته،ی ساما   درآمـد ـکی و جـلد دوازد  در دانشنامه ـنیا شـد گفته که گونه هما 

 -5 سـلوک،  و اتـال   -4 امامـت،  و  نبـوت  -3  مـعاد، و  مبدأ -2 مـعرفت، و  حکمت -1 :است رفته سخن

 ؛یشناس مرجع -10ر ،یس -9 خ،یتار -8 اقتصاد، -7 است،یس -6حقو ،

 مقـاالت  یلیتــفص  فهرسـت  دانــشنامه،  نامـه  و یش باچه،ید شامل باشد، یم درآمد عنوا  تحت که صفر جلد

 .باشد یم هینما و دانشنامه

 و حکمـت  از آ  در و اسـت  یدتیـ عق و یا شـه یاند مــباحث   ژ یـ و ،یعـل امام دانشنامه سوم تـا کمی جلد

  لیوتحل هیتج  یعلو یا آموز  تا است شد  د یکوش مباحث نیا در رود یم سخن اتیاله و کـالم و مـعرفت

 نخ ـت  جلـد  عنـوا   مــعرفت  و حـکمت. شود  تهینار یعـل امـام ـاتیروا به یفقه کردیرو با و  شـود

 و عقـل   چو  معرفت،  یها گونه از جلد نیا در .است شناتت یاب ارها و منابع در تأمل دار عهد  دانـشنامه،

 و یه ـت  و تلقـت  شـناتت  آ ، ریتف ـ  روش و قـرآ  شناتت ،یانیوحـ معرفت و یوح و یعقل معرفت

 .است  رفـته  سخن ایدنـ و ـنید ارتباط
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 .است شد  د یکاو اتال  مباحث از یشمار آ  در و است سـلوک و اتال   آ   از دانشنامه چـهارم جـلد

ـ ا  در  آنچـه  .اسـت  حضـرت  آ  یهـا  آمـوز   و ر یسـ  در یحقـوق  مباحـث  پنجم، جلد  ا یشــا  عــرصه  نی

 حــقو   بـاب  در امـام  چــه  هـر  .اوسـت بـلند یها آمـوز  بـا حضرت ر یس یهماون  است ،یآموز عبرت

 زنـ،  حقو  و بشر حقو  ،یعل امام فقه جلد نیا در .ساتت محقق  ین عمل عرصه در آورد ، زبا  بر مـردم

 و آ  از یریشـا یپ یچاـونا  و یشناسـ  جرم حکومت، و مردم متقابل حقو  و حـکومت در عتیبـ  اا یجا

 .است شد  نییتب امـام آ  یها آمـوز  و ر یسـ در یدادرسـ نییآ مـجرما ، حـقو 

 شـد   نییتب حضرت آ  ناا  در استیس هم و امام استیس هم است  آمد  استیس  عنوا   لیذ جلد نیششم

 .است

 از  یبرتـ   اسـت   شد  استخراج حـضرت آ  سنت و ها آموز  از شت،یمع و اقتصاد گوناگو   ابعاد هفتم جلد

 .ه تند محور مورد یبرت و محور کال  جلد نیا مقاالت

  به مجلدات، نیا مقاالت .است حضرت آ  ر یس ژ یو ازدهمی و دهم  جلد   و  یزندگ دربار  نهم و هشتم جلد

 مقاله یس است، آمد  ر یس و خیتار عنوا  لیذ آنچه. است بلند دارد،  یپژوهـش  نهیـشیپ  که موضوع یاقتضا

 لیفضا و ر یس و دشمنا  و دوستا  ،نیرالمؤمنیام یزندگ کارنامه شامل صفحه ه ار دو  حدود در و یقیتحق

 .باشد یم حضرت آ 

 کـه  منـابع  نیتـر  مهم دربار  پژوهش آهن  به یشناس مـرجع یفـرع عنوا  لیذ دانشنامه از جلد  نیدوازدهم

 ی شـد   نشیگـ   یهـا  کتـاب  بلکه  ت،ین یشناس کتاب جلد، نیا .است آمد  فراهم است، نیمنؤالمریام ژ یو

 .است مرجع

 منبع

 .23، ص 15 شمار  ،1381 وریشهر ،بهارستا  امیپ


