
 به شکل یکنواخت و یکسان آمده است. 

این مجموعه پانزده جلدی فاقد نمایه تفصیصیصلص  و       

( هرجلد مختص     indexجداگانه م  باشد. نمایه )   

 همان مجلد م  باشد. 

ها به سادگ  ممکن نیست “  مدخل”  از اینرو بازیاب  

 ونیاز مند صرف وقت بیشتر از سوی خواننده است.     

 منابع و ماخذ    

دانشنامه پیامبراکرم )ص( با تکیه بر مصنصابص                 

اهل سنت به رشته تحریر در آمده است. مصنصابص  و         

ماخذ مورد استناد این مجموعه به جز چصا  هصای       

مختلف قر آن مجید به تر تیب شامل متصون اصصلص       

سنت و جماعت ، مناب  عرب  ، کتاب های فارس  و   

انگلیس  است . متون معتبر اهل سنت و کتاب ها ی    

عنوان را در بر دارند و کتاب هصای   32عرب  هر یک 

 052عنوان و در قسمت مناب  انگلیس     322فارس  

 022عنوان مالحظه م  شود. به طورکصلص  حصدود         

عنوان کتاب مناب  این دایره المعارف را تشکیل مص     

دهند که اکثرا ماخذ غیر مستقیص  مصحصسصوب مص           

گردند .  فهرست مناب  در آخر هر مجلد به صصور    

 ذیل تقسی  بندی و الفبای  شده است : 

منا ب  اهل سنت : شامل سنن اب  داود ، مسند ابن  .  1

حنبل ، مستدرک صحیحین حکیص  نصیصشصابصوری ،          

 ، صحیح بخاری ، صحیح مسل  ، شمایل ترمذی 

 دانشنامه پیامبر اکرم )ص( و 

 اصحاب و یاران 

 مرکز اطالع رسان  و کتابخانه مرکزی :

(3مراج   التین )علوم انسان ؛   

78بهار   
 

 محمود صدیقی 

Encyclopaedia of  Holy 

 Prophet and companions  

  سنن ابن ماجه و... است .

. مناب  عرب  : مانند کامل ابن اثیر ، سصیصره ابصن        3

هشام مفاتیح الغیب ) تفسیر کبیر ( ابصن رازی ،          

طبقا  الکبیر ابن سعد ، مغازی واقدی ، تصاریص      

 طبری ) الرسل و الملوک (  ، تفسیر طبری ، 

حیا  مجمد ) محمد حسین هیکل ( ، جصمصیصل        

البیان در تاویل القرآن ، تاری  الصفص  ، االنسصاب        

 بالذری و...

. مناب  فارس  شامل کتاب های چا  هند و پصا     2

کستان و از ماخذ چا  ایران تنها مص  تصوان بصه        

هفت اقلی  احمد امین رازی ، تاری  عال  آرای عبا 

س  تالیف  اسکندر بیک منش  ، سیاسصت نصامصه      

نظام الملک و جام  التواری  رشیدالدین فضل اهلل   

اشاره نمود که جزو ماخذ غیر مستقی  به حسصاب    

 م  آیند.

 . مناب  انگلیس .0
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دکتر شهید اشرف تحییال  عال  خصود را در              

( ، جواهر لعل نصهصرو     Aligarhدانشگاه های علیگره  )

( دنبال و به اتمام رسانیده است . وی      (Patnaو پاتنه 

پس از فارغ التحییل  از دانشگاه اسالم   عصلصیصگصره       

بعنوان عضو هیا  علم  در دانشگاه اسالم  نیودهلص    

مشغول به کار گردید. تدوین و ویرایش  مصجصمصوعصه        

پانزده جلدی دانشنامه پیامبر اسالم ) ص ( اثرعمده این   

 نویسنده محسوب م  شود.

 دانشنامه پیامبراکرم )ص (        

اشرف اعتقاد دارد اسالم یک دین جهصانص  اسصت و         

بزرگترین شخییت ها را به جهان عرضه نموده اسصت    

وی در مقدمه کتاب م  نویسد پیامبر)ص( بنیان گصذار      

اسالم نیست بلکه اسالم از حضر  آدم ) ع ( شروع و   

به حضر  مجمد )ص ( خت  شده اسصت. در واقص             

یکید و چهل و هشت هزار پیامبر در طصول تصاریص         

همین پیام را برای بشریت به ارمغان آورده اند. بنابراین  

یک مجلد از دانشنامه را به  تاری  انبیا اله  و چهصارده  

جلددیگر را به زند گان  پیامبر اسالم )ص ( ، صحصابصه     

و خلفای راشدین اختصیصاص داده اسصت .بصررسص              

فهرست مندرجا  هر جلد بیور  ذیصل اطصالعصا       

 بیشتری را در اختیار خواننده قرار م  دهد:

  ؛تاری  پیامبرانجلد اول : 

  ؛اجداد واعمام پیامبراکرم )ص(جلد دوم : 

 همسران وفرزندان پیامبر )ص(؛جلد سوم : 

پیرامون تعلی  و تربیت یا آموزش و پصروش    جلد چهارم:  

در اسالم ودر بخش دوم  مفهوم جنگ در اسالم ، اعصالن    

جنگ ، دفاع شهری و تاکتیک های پصیصامصبصر)ص( را در           

 جنگها مورد تجزیه و تحلیل قرار م  دهد.

این مجلد به طرح دو مقوله جنگ و صلح در جلد پنجم :  

 اسالم م  پردازد.

به طور کل  در خیوص معجزا  بحث م  جلد ششم :   

 نماید.

پیش گوی  و بشار  کتاب مقدس ) تصورا      جلد هفتم :  

و انجیل ( و داللت آنها بر ظهور پیامبر )ص( و همچنصیصن      

وجود نشانه های  از پیامبر اسالم )ص( در کتب مصقصدس       

هندو ، متون مقدس زردشت  و پارس  بخش هصای ایصن       

 جلد را تشکیل م  دهند. 

جلد هشت  و نه  بر روی ه  طلوع و ظهصور  جلد هشتم :  

اسالم ، موقعیت جغرافیای   ، شرایط اجتماع  و اقتیادی 

شبه جزیره عربستان، تشکیل دولت اسالم  و گسصتصرش       

اسالم را مد نظر قرار م  دهد . کودک  پیامبر )ص( تا فتح    

 . مکه،  مبا حث جلد هشت  راتشکیل م  دهد

: زندگ  اجتماع ،  شرایط اقتیادی ،  ادبیا  ،    جلد نهم 

تاری  و جغرافیا ،  وضعیت فکری و فرهنگ  عصربسصتصان      

  ؛قبل و بعد از اسالم

 : زندگان  خلیفه اول؛ جلد دهم  

  ؛: زندگان  و خالفت عمرجلد یازدهم 

  ؛: زندگان  عثمان خلیفه سومجلد دوازدهم 

  ؛(: زندگان  جضر  عل  )عجلد سیزدهم 

 : شرح حال ا صحاب و یاران پیامبر)ص(جلد چهاردهم

: بخش اول پیام ها، گفتارها و سخنان نغز   جلد پانزدهم 

پیامبر اکرم )ص( ومبحث دوم شامل گفتار و سصخصنصان        

خلفای راشدین ونیز یک نمایه کل  برای هصر پصانصزده        

 جلد .

 ساختار کلی مجموعه  

هدف شهید اشرف دراین دانشنامه تدوین زنصدگصانص        

پیامبر ) ص ( و اصحاب ایشان وبه طور کل  بصررسص        

تاری  صدر اسالم به شکل روای  و توصیف  است . از    

این رو به لحاظ محتوا یک جلد به تاری  انبصیصا، شصش      

جلد به زندگان  پیامبر ) ص ( و تعالی  آن حضر  ، دو   

جلد به ظهور اسالم و موقعیت عربستان، چهار جلد بصه    

تاری  خلفا، یک جلد به زندگان  صحابه و جلد آخر نیز 

به سخنان پیامبر اکصرم )ص( و جصانشصیصنصان ایشصان                 

 اختیاص یافته است. 

از جنبه ساختاری صور  کامل ارجا عا  و منصابص  در     

پانویس یا آخر فیل مشا هده نم  شصود تصنصهصا یصک          

 فهرست کل  از مناب  و ما خذ در  انتهای تمام مجلدها 


