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تعالیبسمه

 عنوان مقاله

 («ع) یعل امام دانشنامه» دآورندگانیپد بزرگداشت شیهما

 نویسنده

 علی محمدی

 متن مقاله

  حضـرر  با ،یجار سال ماه بهشتیارد نهم و ستیب(« ع) یعل امام دانشنامه» دآورندگانیپد  بـزرگداشت     نییآ

 هیـ علم مدرسـه  اجتماعـا   سـانن  در یعلـر  علـرم  نـدگان یجر و محققـان  فـضال،  اسـتادان،  شمندان،یانـد

 پژوهشـااه  استیر رشاد یصادق نیوانمسلم االسالم حجت مـراسم نیا آغاز در  .دیگرد برگزار قم، دارانشفاء

 .کرد یسخنران(« ع) یعل امام  دانشنامه» سرپرست و

 اجتهـاد  کـه  نیا انیب از پس و پرداخت امامت نـقش و فیوظـا حیتشر به خرد، سـخنان از یبخش  در شانیا

ـ ا رفـ   یبـرا  را ییکارها راه  امروز، یفرهنا ـ یعلم گرناگرن یازهاین به اشاره با است، امامت امتداد در  نی

 .کرد ارائه نرظهرر یها پرسش به پاسخ و ازهاین

 از یقـدردان  بـا  شـان یا. فرمردنـد  ارائـه  یمبسرط سخنان یآمل یجراد اهلل تیآ حضر  شیهما نیا ادامه در

 و دانسـت  بـاالتر  «ریانغد» ارزنده کتاب از را آن یعلم سطح ،(«ع) یعل امام  دانشنامه«  دآورندگانیپد تالش

  از  یعیوس بخش است، یانملل نیبـ و یا مـنطقه ،یمحل یازهاین یپاسخار عتر  و قرآن که نیا انیب با سپس

ـ د منـاب   در عقل ااهیجا تیتثب و حیتشر به را خرد گفتار ـ پا در. داد اختصـا   نی ـ ا انی  ضـمن  مراسـم  نی

 .شد  اهدا  یزیجرا برتر سندگانینر به(« ع) یعل امام دانشنامه» دآورندگانیپد از یقدردان
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 («ع) یعل امـام دانشنامه» به ینگاه

 یعلـ  نیرانمؤمنیام یها شهیاند و رهیس ت،یشخص ٔنهیدرزم یمرضرع یانمعارف دائرة(« ع) یعل امـام دانشنامه»

 و  یاصل  مدخل  یس و کصدی یدارا و  افتهی سامان  جلد دوازده و صفحه هزار شش در که است طانب یاب ابن

 و دانشـرران  از تن ستیدو از شیب یهمکار با که یعلم مرسرعه ـنیا. اسـت یفرع مدخل هزار سه حدود

 .شد شناخته برتر پژوهش ،یپژوه نید  حرزه  در 1380 سال در است، شده فیتأن دانشااه و  حرزه  استادان

 ها یژگیو

 و کـلما  به  استناد  با  د،ینرپد یایقـضا و مـعاصر یفـکر مباحث نییتب و لیوتحل هیتجز به ژهیو اهتمام 

 ؛(ع) یعل بالغت و حکمت امـام، رهیسـ

 ک؛یتئرر مباحث در معاصر ا ینظر از یا پاره یا سهیمقا  یبررس 

 تیشخصـ  مختلف ابعاد و  گرناگرن  یایزوا یبررس ٔنهیدرزم مجمرعه، ینسب تیجامع و مرضرعا  تنرع 

 بزرگرار؛ آن شهیانـد و

 مقاال ؛ در شده مطرح  مرضرعا   بردن هـمسر و یسـاختارمند 

 یی؛گر یکل از اجـتناب و مرضرعا  قیتحق در لیتفص 

 تیـ رعا ضـمن  د،ینرپد جینتا از دنینهراس و  ،یشا یها لیتحل و مشهررا  به  اتکا  عدم و یزیگر دیتقل  

 مقاال ؛ فیتأن در  یعلم  اطیاحت

 یهـا  مـدخل  قلمـرو  در  حضـر ،   از  دهیرس ا یروا و رسائل و خـطب نیمـضام جـام  تتب  و استقصا 

 ؛قیمرردتحق

 ناارش؛ و پژوهش  یعلم  قراعد تیرعا ازنحاظ مجمرعه یکدستی و یهمسان 

 ؛یرویس و یخیتار مرضرعا  در اول دست مناب  به استناد 

 ؛یشعارپرداز و یگر آوازهـ از زیپرهـ و اریمع نثر و یعلم زبان  از  استفاده 

 ؛یمرضرع فهارس و ها هینما و جام   ییمعنا  شبکه بر اشـتمال 
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 ساختار

 :است دهیرس سامان  به  کـالن  نهیزمـ ده در( ع) یعل امام دانشنامه یعلم ساختار

 و اخـال  . 4 سـرم؛  جلـد  امامـت،  و  نبـر    .3 دوم؛ جلـد  معـاد،  و مبـد  . 2 اول؛ جلد معرف، و حکمت. 1

 جلد خ،یتار. 8 هفتم؛ جلد اقتصاد،. 7 ششم؛ جلد است،یس. 6  پنجم؛  جلد  حقر ،. 5 چـهارم؛ جـلد سـلرک،

 .دوازدهم جلد ،یشناس مرج . 10 ازدهم؛ی و دهم  جلد  ره،یسـ  .9 نـهم؛ و هـشتم

 منبع

 (197 تا 196صفحه از  2) ،9 شماره ،1381 بهار ،حرزه و پژوهش مجله


