
 9بخش اول این جلد با عنوان مقام و فضایل حضرت، شاملل

و ملقلاموحضلرتمقاله است که در آن به اسماء و صلالات

شلد   موقعیت ایشان از نظر علم و عصمت ایشان پرداختله

 ..است

آن بانلو  سیر بهمقاله 8دربخش دوم با عنوان سیر  فاطمی

فلرزنلد، تلربلیلتحقوق، عبادات، هملرلردار ،گرامی در

  سیاسی پرداختهوها  اجتماعی، فرهنگی و فعالیتدار  خانه

 است. 

ملنلا لر ومقاله، مقام حضرت از ابلعلاد 11دردر بخش سوم

شلاملل گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. این ابلعلاد

ها  قرآنی، پدر گرامی ایشان حضرت رسول، همرلر  دیدگا 

اطهار، هملرلران  ایشان حضرت امیر، فرزندان ایشان و ائمه

ها  تاریلخلی  پیامبر، صحابه و تابعان، فقه اسالمی، گزارش

و در استاهل سنت و در نهایت شعر و ادبیات فارسی و عرب

 شد  است. اشار شناسی حضرت فاطمه آخرین مقاله به کتاب

 

 

 

 

که در سال جلد است 6ا  متشکل از  دانشنامه فاطمی مجموعه

به همت پژوهشگا  فرهنگ و اندیشه اسالمی و زیر نظر  1191

 6اکبر رشاد منتشرشد  است. از ملجلملو  علی  االسالم حجت

مباحث تاریخی، بهجلد این دور  از دانشنامه، سه جلد منحصراً

سیاسی و معنو  زندگی حضرت زهرا )س( پرداخته و در باقی 

و حلقلوقلیمنلظلرازمجلدات، مرائل مربوط به زن و خانواد 

 شد  است.  اجتماعی مطرح

ملراحلل درنلالر 052دانشنامه فاطمی)س( از همکار  حدود 

نار در نگارش مقلاالت،  96علمی این دانشنامه بهر  برداست. 

نارویراستار   02مختلف و نار در ارزیابی علمی در مراحل 125

 علمی را عهد  دار بود  اند

 6اصلللی،ملدخلل 111نامه متشکل از  موضوعی دانشساختار

مقاله دربلار   8محور اصلی است. پیکر  اصلی شامل 0مجلد و 

زندگی، شخصیت، حیات و تعالیم آن حضرت بود  و در بخلش 

  خانواد ، مطرحمقاله مباحث مربوط به زن و 09مکمل در ضمن 

 شد  است.

:  با عنوان حیات، منزلت و شخصیت فاطمی اسلت. جلد اول 

صاحه است که در نگلاهلی  118مقاله در  18این مجلد شامل 

ایشلان بهکلی به بررسی زندگی حضرت زهرا )س( و منروبین

پردازد. در مقاله اول به زندگی حضرت و حوادث مربوط بله  می

مقاله بعد  واللدیلن،  18شد  و در   تولد و وفات ایشان اشار 

به فدک، حضرت، مرائل مربوطآنبرادران و خواهران، فرزندان

مورد بحث قلرار تاصیل سپار  ایشان به و خاکوصایا، شهادت

 گرفته است.

حضلرت منلزللتصاحه 510مقاله و  08بخش، :  در جلد دوم 

 .زهرا )س( پرداخته است

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   
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علللی نظلردانشنامه فاطمی سالم اهلل علیها / زیر

پلژوهشلگلا  انتشاراتتهران: سازمان-رشاد.اکبر

    1191،  فرهنگ و اندیشه اسالمی

 معرفی دانشنامه مدخل های  دانشنامه و ساختار موضوعی

 دانشنامه فاطمی

 محمود صدیقی

  96آبان

 

 

 51مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی ، 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=259503&lang=fa
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طلرح :  با عنوان مشابه با جلد چهارم، به اداملهجلد پنجم 

مجلد شامل مباحث حقوقی در حوز  زنان پرداخته است. این

 صاحه است.  195مقاله و  16دو بخش کلی، 

بله ملقلالله، 5بخش اول با عنوان مرائل زنان و مشتمل بر

مرائل مربوط به والیت، مرجعیت، قضاوت، شهادت و قصاص 

و آراءکه مرجع اخلتلال و دیه زنان پرداخته است؛ مرائلی

 ها  مختلف است. قضاوت

بخش دوم به مرائل زن و خانواد  پرداخته است. دامنه ایلن 

ازدواج دوشیزگان تا طالق بود  و شامل درمرائل از اذن ولی

مقاله است. در این بخش به اذن ولی، شروط ضمن علقلد  11

قلواملیلت، نکاح، ازدواج موقت، تعدد زوجات، سرپرستی و

حضانت عد  وطالق،معاشرت به معرو  با زنان، مهریه، ناقه ،

 شد  است.  پرداخته

پلردازد.  : به مباحث اجتماعی زنان و خانواد  میجلد ششم 

بخش دو جلد پایانی دانشنامه نیز مانند سه مجلد پیشین، به

 528و مقاله 19شد  و شامل   مرائل زنان و خانواد  تقریم

 صاحه است. 

  

صاحه، از مباحلث  000مقاله و  10این جلد از کتاب متشکل از 

کالن نظر  و فلرای آغاز و به موارد مشخص فقهی حوز  زنلان 

زنلان، ارزشلیشود. این مجموعه با بررسی جلایلگلا  ختم می

ادامله شود. در ها  طبیعی دو جنس و فلراه آن آغاز می تااوت

ها  نظر  و بررسی جنریت در زبان قرآن و کلللیلات  به بحث

شود.  پرداخته میزنانحوز حقوق زنان در اسالم و روش پژوهش

شش مقاله پایانی این مجموعه به بررسی مصادیقی از مبلاحلث 

زنان در خصوص بلوغ، پوشش، عبادت، روابط زن و مرد، مالکیت 

 و ارث زنان اختصاص دارد

به مرائل مقاله، 5بخش اول با عنوان مرائل زنان و مشتمل بر   

و دیه زنان مربوط به والیت، مرجعیت، قضاوت، شهادت و قصاص

ها  مختلف  قضاوتوآراءاختال مرجعکهپرداخته است؛ مرائلی

 است.

ایلن بخش دوم به مرائل زن و خانواد  پرداخته است. داملنله

 11در ازدواج دوشیزگان تا طالق بود  و شامل مرائل از اذن ولی

این بخش به اذن ولی، شروط ضمن عقد نلکلاح، مقاله است. در

ازدواج موقت، تعدد زوجات، سرپرستی و قوامیت، معاشرت بله 

شد    پرداختهمعرو  با زنان، مهریه، ناقه ، طالق، عد  و حضانت

 است.

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

  
:  به بررسی حکمت و معار  فاطمی در سه بخش، جلد سوم 

 5بلرپردازد. بخش اول مشتلملل صاحه می 010مقاله و  01
ها، مصلحلف،  مقاله با عنوان منابع معار  به احادیث، خطبه

آن ازکلهعنوان منابلعلی دعاها و اشعار منروب به ایشان به
را در حوز  مرائلی حضرتآنها، نظرات و افکار توان اید  می

 کند. شناسی و ... دریافت، معرفی می چون ایمان، انران
  حلوز 10مقلالله 10در بخش دوم با عنوان معار  نظر  در 

  شود، بررسی گاته استخراج می اصلی دین که از منابع پیش
الهی، ایمان، عدلها شامل خداشناسی، شد  است. این حوز 

شناسی، امامت، شیعه، مهدویت،  شناسی، نبوت، قرآن انران
 مرگ و برزخ، معاد، دنیا و آخرت است.
و اخلالقمقاله بله 0در بخش سوم با عنوان معار  عملی در 

و سلیلر فضایل، سیاست، عدالت و فلراه احکام از منظلر
 شد  است. روش آن ایشان پرداخته 

 
 
 
 
 
 
 
 

بله مباحث حقلوقلی، -: با عنوان زن و خانواد جلد چهارم 
عنوان اسو  و  دربار  بانو  نمونه اسالم بهبهانه طرح مباحثی
یافته است. این   حوز  زنان، اختصاصدرالگو به ارائه مرائلی

ایلن کارشلنلاسلانازنظرکهاستموضوعاتیآنشاملمرائل
 حوز ، اهم مرائل زنان است. 

 مدخل های دانشنامه و ساختار موضوعی  

 هدف  دانشنامه

 انحرافاتورفع_ شبهاتبه منظور الف. تبیین زندگانی حضرت

 زن مسلمانالگوی)س (  به منزلهب. تحلیل بینش حضرت فاطمه 

 ج. تبین حرمت وحقوق زن ونهاد خانواده

 د.  گزارش نظریه های مخالف با اندیشه دینی و متحجرانه    

 ونقد آنها

عررهره ش، وارد5379پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ( در سال 

دست به طراحی دانشنامه  5335دانشنامه نگاری شد و در ادامه در سال 

کار تولید و تصویب مقاالت آن به پایان  5391فاطمی)س( زد، که در سال 

مجلد و  6مدخل اهلی،  557نامه متشکل از  ساختار موضوعی دانش.رسید

زنردگری، مقالره دربراره 63محور اهلی است. پیکره اهلی شامل  2

 99شخصیت، حیات و تعالیم آن حضرت بوده و در بخش مکمل در ضمرن

  شده است  مقاله مباحث مربوط به زن و خانواده، مطرح


