
کار طراحی و اجرای طرح دانشنامه    9731در بهار 

ماه با همکهاری 02فاصل  کمتر از نام  آغاز شد و در

حدود دویست نفر مؤلف، ویراستار، کارشهنهاسها  

ها، نگارش دانشنام  ب  پایها   علمی و اعضای گروه

 رسید.

در مهرجه ،ههای دانشنام  با دیگر کتابتفاوت این

مهرجه   ههای است.  کتهابآ زبانی وصوریساختار

و الفبایی هستهنهد-دارای نظم الفبایی یا موضوعی

  ایهنچهو امهاآ  هستهنهد،نیازازبیوفاقد فهرست

-های )عنوا آ هایمدخلواستاختصاصیدانشنام 

آ  بهرایمهاهاله است، فههرسهت  مقاالت( اندک

و اجهمهالهیفهرسهتدارایک  ای گون  ب شده تنظیم

نمای  موضوعی باشد و افزو  بر تفصیلی میفهرست

 نیز دارد. 

در آ نظام این دانشنام  موضوعی است و سیاسهت 

در زندگی اساسیمسائلگزینش موضوعات، توج  ب 

ایشها  در احادیثامیرالمؤمنین و مباحث پربسامد

  فهرعهیعنوا ذیلدانشنام ازجلددوازدهمین است.

  ترین مناب  درباره مهمپژوهشآهنگب شناسی مرج 

  ک  ویژه امیرالمؤمنین است، فراهم آمده است. این

ههای  کهتهاببهلهکه جلد، کتابشناسی نهیهسهت،

 شده مرج  است. گزینش

 

 

هریک از مقاالت دانشنام  ب  دست متخصص هما    

 شده است. رشت  سپرده

اول مراجع   مستندسازی ماال  ب  مناب  دستدر * 

 شده است.

آ  در یک مجلد گردآوریفراوانی مناب  دانشنام  و * 

تهوانهد  مهیخوبهی مورد است؛ ب دو هزارک  افزو  بر

 را نشا  دهد.فراوانی و گوناگونی مناب  دانشنام 

شده  موضوع پرداخت هرمتنوعزوایایب مدخلهردر * 

را این بوده است تا اثری جامه و تالش نویسندگا  بر

 نمایند.عرض ب  مخاط 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

  

پهژوهشهگهاه دانشنام  امام علی)ع( / ب  اهتمهام 

-علی اکبر رشاد.فرهنگ و اندیش  اسالمی ؛زیرنظر

اندیش  اسالمی، سازما  وتهرا :پژوهشگاه فرهنگ

 97۳0انتشار,

 جلد و یک جلدنهیهزبهاعهنهوا 90دراین دانشنام 

 »و معرفتحکمت«ده محورازمباحث، در »درآمد«

و اخهال    «،»نبوت و امهامهت« ،  »مبدأ ومعاد«، 

-تاریخ«،»اقتصاد«، »سیاست«،»حقو «،» سلوک

 شده است.  تشکیل »شناسی مرج «و» سیره«، »

  ده مقال وصد یکدانشنام  امام علی )ع( دربردارنده

  آ  اوالً تبیین و تحلهیهلعلمی است و هدف اصلی

  سیره آ های امام علی، ثانیاً توصیف و تحلیل آموزه

 حضرت است. 

موضوع ک  پیشین  اقتضای  مقاالت این مجلدات، ب 

پژوهشی دارد، بلند است. آنچ  ذیل عنوا  تاریخ و 

دو حهدوددروتحقیقهی  آمده است، سی مقال سیره

 باشدمیامیرالمؤمنینزندگی شاملهزار صفح 

 

 

 ویژگی دانشنامه  ساختار دانشنامه 

 دانشنامه امام علی )ع(

 محمود صدیقی

  96آذر
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 »اهلل نجارزادگا  فتح«آی  والیت، 

 »رضا اسالمین«آی  مباهل ، 

 »محسن معینی«امام علی )ع( در نگاه پیامبر، 

 »داوود الهامی«امام علی )ع( در نگاه صحاب ، 

 »علی مختاری«های امام علی )ع(،  ها و لق  نام

 جلد یازدهم )سیره( 

 »سید محمد راستگو«فصاحت و بالغت امام علی )ع(،  

 ؛»محمدکاظم رحما  ستایش«روایات امام علی )ع(،  

سید اصغر ناظم زاده «فضایل و مناق  امام علی )ع(، 

 »قمی

 »رضا مختاری«مظلومیت امام علی )ع(، 

 »علی مختاری«اوصاف منصوص امام علی )ع(، 

تأثیر امام علی )ع( بر فرهنگ و تمد  اسالمی 

 »محمدرضا کاشفی«

محمدرضا «تأثیر امام علی )ع( بر ادبیات فارسی، 

 »موحدی

 جلد دوازدهم )سیره و مرج  شناسی( 

  

 »سید علی میرموسوی«عوام و خواص،   

 »احمد مبلغی«هدف و وسیل ،  

 »محمدحسن قدردا  قراملکی«جهاد، 

 »عبداالمیر خادم علیزاده«دنیا و آخرت،  

 »مجید رضایی«زهد و قناعت، 

 »هادوی نیا  اصغر علی«فقر و قنا، 

 جلد هشتم  )تاریخ( 

 »سید جعفر شهیدی«نام  امام علی )ع(،  زیست

 «عبدالرحیم قنوات»در کنار پدر )ابوطال (، 

 »محمدحسین رجبی«امام علی )ع( در عهد پیامبر، 

 »محمدباقر انصاری«غدیر، 

 »محمد دشتی«سندشناسی غدیر، 

 »رضا استادی«فدک، 

 »سید حسن فاطمی»سقیف ، 

 »علی دوانی«اصحاب امام علی )ع(،  

 جلد نهم)تاریخ( 

 »اهلل جودکی حجت«قاعدین، 

 »علی ملکی میانجی«ناکثین، 

 »یعقوب جعفری«قاساین، 

 »سید جعفر مرتضی عاملی«مارقین، 

 »محمدعلی جاودا «س ، 

 »محمدحسین رجبی«کوف ، 

 »علی رفیعی«نجف، 

 جلد دهم )سیره( 

 »علی رفیعی عالمرودشتی«سیره امام علی )ع(،  

 »سید مرتضی عسکری«امام علی )ع( در قرآ ، 

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

 جلد سوم )نبوت و امامت(  

 »یوسفیا  و احمد حسین شریفی حسن«بعثت و نبوت، 

 »عبدالحسین خسرو پناه«قلمرو دین،  

 »محمد بیابانی«امامت و خالفت، 

سید کاظم طباطبایی »ادل  و نصوص امامت علی )ع(، 

 «نژاد

 »سید محمود طباطبایی«ح  امام علی )ع(، 

 »مهدی علیزاده«موعود جهانی، 

 »حسن یوسفیا «علم غی  امام، 

 »اهلل صفری فروشانی نعمت«غلو، 

 جلد پنجم )حقو (  

 »ابوالقاسم علی دوست«امام علی )ع( و فق ،  

 »سید مصافی محقق داماد«حقو  بشر، 

 »مهدی مهریزی«حقو  ز ، 

 جلد ششم )سیاست(   

 »علی ذوعلمامام علی و سیاست، 

 »محمد سروش«های حکومت،  اهداف و آرما 

 ؛»سید صاد  حقیقت«شناسی حکومت،  آسی 

 »محسن مهاجرنیا«ساختار حکومت امام علی )ع(، 

 »سید عباس نبوی«جامع  آرمانی، 
حسن یوسفیا  و احمدحسهیهن «امام علی و مخالفا ، 

 »شریفی
 »سید حسن اسالمی«معروف و نهی از منکر،  امرب 

 

گزیده مدخل های دانشنامه و نویسندگان  


