
موسوعة اإلماا  «دانشنامه حاضرتلفيق دو كتاب 

مي باشد  »دانشنامه اميرالمؤمنين)ع(«و»علي)ع( 

-و استزبانان چاپ شده  كه متناسب با نياز فارسى

وفارسى عربىنسخهدوهردرواقع ويرايش جديدى از

اين اثر، مقاابالاه هاى  مزيتدرخود دارد. ازراكتاب

-متانكاملگذارى  مجدد متن عربى با منابع، اعراب

فارسى متنترجمه و بازبينى ويرايشعربى، بازنگرى

هم عرضه كنارعالوه متن عربى و فارسى در  است. به

-متندوهرزمان  شده است و اين، امكان مطالعه هم

 سازد.  كنندگان فراهم مى براى استفادهرا

 

 

 

، و تاريخحديثقرآن،پايهاميرالمؤمنين)ع( بردانشنامه 

هاماكاارى بااشارارى  به همت محمد محمدى رى

و گروهى نژاد  و محمود طباطبايىمحمدكاظم طباطبايى

ترجمه عبدالرادى بافارسى-از محققين، به زبان عربى

 مسعودى تأليف شده است. 

و الكتابفيطالب)ع(  ابتدا موسوعة اإلما  علي بن أبي 

گايارى   بارارهباراى۹۷۳۱ساا درالسنة و التارياخ،

حوزه و دان  پژوهشگران عربىوزبان  وران عرب  انديشه

ترجمه پژوهشكده گروهآن،ازپسگرديد.دانشگاه چاپ

و نسخه گماشتاثرهمتحوزه و دانشگاه به ترجمه اين

پااياه اميرالمؤمنين باردانشنامهبا نا كتاباينفارسى

كاه شادمنتاشار ۹۷۳۱سا درقرآن، حديث و تاريخ

ششمين دوره انتاخااب دررا»برگزيده«ترجمهعنوان

 آن خود كرد. از »واليت «كتاب سا 
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و حادياثدانش نامه اميرالمومنين: بر پايه قارآن،

محمدی ری شرری؛ با همكاری محمدكاظام  تاريخ /

طباطبايي و محمود طباطبايينژاد؛ترجمه عبدالرادی 

  ۹۷۳۱قم:درالحديث، -مسعودی.

 ج۹1

 معرفی دانش نامه امیرالمومنین )ع(  ویرایش جدید دانش نامه همراه با متن فارسی 

 محمود صديقي

  96دی

 

 دانش نامه امیرالمومنین )ع(

 61مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی ،   

هامات باهكاهدانشانااماهجلد چراردهم اين

-« باهاسات،شادهمرادی تدوياناستادمحمد

-باركاهدارداختاااا  »ها  و نمايهها  فررست

اند: فارارسات   فارسى تنظيم شدهمتناساس

اعاال ؛ موضوعى؛ فارارساتهاى  آيات؛ نمايه

فارارسات و ماذاهاب؛ها  فررست اديان، فرقه

ها؛ فررست   ها؛ فررست مكان  و قبيلهها  جمعيت

فررست اشعار ها؛ فررست غريب الحديث؛  زمان

 و فررست منابع و مآخذ

-شردهذکررشماره 11۶1کل مباحث کتاب نیز در

یر  درکرهاسرتگونه  شیوه ارائه مباحث بدیناست.

-شدهارائهآنترجمهدیگرصفحهدروعربىصفحه متن

-مشخصبا شماره بند عربیکه هراین ترتیببهاست.

-مقرابرلصفحههمان شماره دروبااستگردیدهذکر

 آن آمده است.فارسیترجمه
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وعاد  مسائل جزئاىدربراى رفع نياز پژوهشگر .3

هاا   مورد اشخا ، مكان، درنياز به به منابع ديگر

-آمدهپانوشت توضيحاتىو نكات مبرم متون، در

و انادشادهشار متون،دشواريابالفاظنيزواست

وسيلاه   گويا كه بههايى  با نقشههاى تاريخى  مكان

دقت شناساياى شده است، بهمتخااان طراحى

    .اند. شده

و صل اهلل علاياه «خدا با جملهدر يادكرد پيامبر .4

و الاراىبيت و پياماباران  و دريادكرد اهل »آله

آنرا تجليل از» السال عليه «فرشتگان، با جمله

و تجليلى نباشدمنبع چنيناست، هرچند درشده

-بيت)ع( نقال  پيامبر)  ( و اهلغيرمتون ازاگر

ارائاه باهآغاز و يا فرجا ، فاقا شده باشند، در

 (.1۴ -1۹ شود.)درآمد، بسنده مىنقل،منبع

و هاا  فارارسات « به چراردهم اين دانشنامه،جلد

فاارساى اساس متناختاا  دارد كه بر »ها  نمايه

هاى موضوعى؛   اند: فررست آيات؛ نمايه  تنظيم شده

 و ماذاهاب؛ها  اعال ؛ فررست اديان؛ فرقهفررست

هاا؛   ها؛ فررست ماكاان  و قبيلهها  فررست جمعيت

ها؛ فررست غريب الحديث؛ فررست   فررست زمان

 .اشعار و فررست منابع و مآخذ

از گزياناى  نگارش و تدوين اين دانشنامه ضمن دورىدر.۱ 

عايان تكرار و ارجاع به متون همگون، تالش شده است در

نگارى شود   نگارى اجتناب و بلكه گزيده  جامعيت، از افزون

 تا كتاب هم خالصه باشد و هم جامع.

باه اين دانشنامه با نزديا . پژوهشگران سيره علوى در۳

على)ع( آشنا و حديثى دربارهمتن و نص تاريخىهفت هزار

 خواهند شد. 

فاو   بربخش و هر بخش مشتمل ۹۱مطالب كتاب در .1

-برخود، مشتملفال،تدوين شده است. هر مختلف

اعشاارى عاددصاورت  عناوين متعددى است كه به

 است.شدهمشخص

-شادهذكارشمااره ۱۱۳۱كل مباحث كتاب نيز در .2

يا  دركاهاساتگونه  شيوه ارائه مباحث بديناست.

-شدهارائهآنترجمهديگرصفحهدروعربىصفحه متن

-مشخاصبا شماره عربيبندكه هرترتيباينبهاست.

-ماقاابالصفحاهدرشمارههمانوبااستگرديدهذكر

 وجوددارد.آنفارسيترجمه

كاه اساتآورده شادهاى  گونه  و موضوعات بهمطالب  .3

-با ناگااهاىهمچون ي  نموداردرختى، پژوهشگر

-بااوگياردقراركتابمسائلكلىجرياندرآن،بهگذرا

 دريابد.آناجمالى مطلوب خود را درتأمّلى
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متارجاماان نفر۴درجلد او  آمده است. چنانكه ۹
نفربه عنوان مقابله گران ترجمه بامتان  ۹1اصلي و
 گرديده اند.ذكراصلي 

ها توس  اين افاراد    . براى اطمينان بيشتر، ترجمه۱
كاه صاورتاىدربا متن اصلى مقابله شده است، تاا

رخ داده، مترجماى هست و يا اشتباهى براى  كاستى
شده به مؤلاف   متن آمادهكار نيزرفع شود. درپايان

و شادهعارضاهشررى نياز  محتر  جناب آقاى رى
مدّ ناظارقارار درترجمهايشانتذكراتاصالحات و
 گرفته است.

ترجماه قرآنى ازترجمه آياتمترجمان دراى  . پاره۷
 نرج البالغة« ترجمهو درفوالدوندمحمدمردىدكتر

اساتافااده سيد جعفرشارايادىازترجمه دكتر»
 اند. كرده

و آغااز. از آنجا كه مقاالت و توضيحات مندرج در1
ها، غالباً به فارسى ناوشاتاه   ها و فال  انجا  بخش

در وكالاىشده بودند، مترجمان تنرا به بازبياناى
 آنرا بسنده كردند.سازى اى موارد به هماهنگ پاره
شاعران معروف ازاشعارى. در جلد نرم متن عربى،۴

گردان بركه دراستآمدهعرب در وصف اميرمؤمنان
فارسى، تنرا شعرشاعران قرون نخست هجرى) تاا 

شاعران و اشعارى ازشداواس  قرن چرار ( ترجمه
 گرديد. زبان، جايگزين ترجمه سايراشعار فارسى

ویژگی دانش نامه امیرالمومنین )ع (      

ساختاردانش نامه امیرالمومنین )ع(   

نمایه ی دانش نامه امیرالمومنین )ع (   


