دائرةاملعارف قرآن كرمي
-

کالن پروژه دائره المعارف  03جلد پیش بینی شده است و تاکنون  30جلد منتشر شده است .
تعداد  9جلد آن در پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن (دیجیتالی )عرضه شده است .
تعداد  8جلد آن نیز در نرم افزار شجره طوبی (دیجتالی )عرضه شده است.
مدخل های هر جلد و همکاران علمی و محقق در هر مجلد در پایان فایل قابل مشاهده می باشد.

پيشگفتار

ٍ
هدى و رمحةً و بشرى للمسلمني /و ما اين كتاب را كه بياىن رسا براى هر چيزى و
لكل شىء و ً
« ...و ّنزلنا عليك الكتب تبيناً ّ
راهنما و خبشايش و مژده براى مسلماانن است ،بر تو فرو فرستادمي( ».حنل)98 ،61 /
قرآن ،هبرتين انزل شده از سوى خدا (زمر ) 55 ،98 /و معجزه جاويد پيامرباكرم صلى اهلل عليه و آله است كه خمالفان را در طول
اتريخ ،مهاره به حت ّدى (مبارزه) طلبيده است( .بقره )29 ،2 /قرآن ،كتاب غيب است( .آلعمران )44 ،9 /آنگاه كه پرده حجاب را
معرىف خويش نشسته است ،خود را علم (بقره )621 ،2 /حكمت (رعد )93 ،69 /خري و
كنار زده و شاهد مجالش رخ منوده و به ّ
رمحت (بقره )615 ،2 /مبارك (انعام )82 ،1 /برهان (نساء )634 ،4 /حق (بقره )86 ،2 /عظيم (حجر )93 ،65 /راست (زمر/
(فصلت )4 ،46 /و هبرتين سخن مىداند (زمر 69 ،98 /و  )29كه
 )99 ،98منادى اميان (آل عمرانّ )689 ،9 /
مبشر و منذر ّ
به حق و راه راست هدايت مىكند (احقاف )91 ،41 /و شفاى قلبها است( .يونس )53 ،61 /قرآن ،موعظه (آل عمران،9 /
 )699هدايت (بقره )2 ،2 /رمحت (اعراف )52 ،3 /بشارت (احقاف )62 ،41 /درمان درد (اسراء )92 ،63 /و مايه شرف
مؤمنان و پرهيزگاران و نيكوكاران است (انبياء )61 ،26 /و بيانش براى دانشمندان انديشهور( ،انعام615 ،1 /؛ ابراهيم)52 ،64 /
صاحب فكر (يونس )24 ،61 /و خردمند (روم )29 ،91 /مثر خبش و در عني حال ،قابل استفاده براى عموم مردم (آلعمران،9 /
 )699و مايه تذ ّكر جهانيان است( .ص)93 ،99 /
امريمؤمنان على عليه السالم ،پرورش ايفته مكتب قرآن ،آن را چنني مىشناساند :نورى است كه چراغهايش را خاموشى نباشد.
چراغى كه روشناىياش به خاموشى نگرايد .اقيانوسى كه كسى را به ژرفايش دسرتس نباشد.
راهى كه رهروش به گمراهى نرود .پرتوى كه اتبشش را تريگى نيااليد .فرقاىن كه برهانش مخودى نگريد.
عزتى كه ايورانش شكست نپذيرند و ح ّقى كه ايرانش
بنيادى كه اپيههايش فرو نريزد .درماىن كه از پيامدهايش جاى نگراىن نباشدّ .
تنها وامنانند.
آرى ،قرآن ،معدن اميان ،و گوهر انب آن ،سرچشمهها و درايهاى دانش ،بوستانها و آبگريهاى عدالت ،زيربنا و ساختار اسالم و
وادىها و دشتهاى گسرتده حق است .قرآن ،درايىي است كه هرچه از آبش بربند ،اپاين نگريد .چشمهسارى است كه هرچه از آن
برگريند ،فرو خنشكد .آبشخورى است كه خيل واردان از آن نكاهند .منزلگاهى است كه مسافران ،راهش گم نكنند .نشانههاىي
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است كه رهروان ،اب ديدن آنها گمراه نشوند .جاى جاى راهش ،سرعتگريهاىي دارد كه امكان جتاوز رهروان از آنها نباشد.
خداوند ،قرآن را براى عطش عاملان ،زالل و گوارا ،براى قلبهاى ژرفانديش ،هباران و خرم ،و براى حركت صاحلان ،راهى روشن
مقرر داشته است .اين كتاب ،داروىي است كه دردى بر جاى منىهند .نورى است كه اب هيچ ظلمىت مهراه نباشد .ريسماىن است كه
ّ
عزت است و هركه را در
دستاويزش اطمينان خبش ،و دژى است كه بلندايش تسخريانپذير است .آن را كه پذيراى واليتش شود ،مايه ّ
نظامش اپى گذارد ،رمز امنيّت ،و متام كساىن را كه پيشوايش گريند ،عني هدايت ،و هركس را كه راه و رسم خويش بدو وا گذارد،
موجه است .براى كسى كه اب منطق آن سخن گويد ،برهان ،و براى كسىكه اب تكيه بر آن درگري شود ،شاهد ،و براى او كه
عذرى ّ
بدان احتجاج ورزد ،موجب پريوزى است .هر كه ابر معارف قرآن را به دوش كشد ،قرآنش بر دوش مىكشد و هركه قرآن را به كار
گريد ،مركوىب راهوارش ابشد و آن كس را كه بدان راه جويد ،نشان ،و هركه را در پناهش درآيد ،سپر است .قرآن ،دانشاندوزان را
دانش ،روايت گران را حديث ،و داوران را ُحكم است؛ 6بدين سبب ،حضرت به مردم هشدار داده ،آانن را به قرآن فرا مىخواند:
آگاه ابشيد! مهاان قرآن پند دهندهاى است كه منىفريبد ،و هدايت كنندهاى است كه گمراه منىسازد ،و سخنگوىي است كه هرگز
دروغ منىگويد .كسى اب قرآن همنشني نشد ،مگر آن كه بر او افزود اي از او كاست :بر هدايت او افزود و از كوردىل و گمراهىاش
كاست.
آگاه ابشيد! كسى اب داشنت قرآن ،نيازى ندارد و بدون قرآن ،ىبنياز خنواهد بود؛ پس درمان خود را از قرآن خبواهيد ،و در سخىتها
از قرآن ايرى طلبيد كه در آن ،درمان بزرگترين بيمارى يعىن كفر ،نفاق ،سركشى و گمراهى است؛ پس خواستههاى خود را اب قرآن
از خدا خبواهيد و اب دوسىت آن ،به پروردگار روى آوريد ،و به وسيله قرآن از خلق خدا چيزى خنواهيد؛ زيرا وسيلهاى هبرت از قرآن براى
تقرب بندگان به آفريدگار ،وجود ندارد.
ّ
آگاه ابشيد كه شفاعت قرآن پذيرفته ،سخنش تصديق مىشود .آنكس كه قرآن در قيامت ،شفاعتش كند ،خبشوده ،و آنكس كه
قرآن از او شكايت كند ،حمكوم است .در روز قيامت ندا دهندهاى ابنگ مىزند :آگاه ابشيد! امروز هركس گرفتار بذرى است كه
كاشته و عملى است كه اجنام داده ،جز اعمال منطبق اب قرآن؛ پس در مشار عمل كنندگان به قرآن ابشيد .از قرآن پريوى كنيد .اب
قرآن خدا را بشناسيد و خويشنت را اب قرآن اندرز دهيد .رأى و نظر خود را در برابر قرآن ،متّهم كنيد و خواستههاى انسازگاراتن را اب
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قرآن ،اندرست بشماريد.
أتمل و انديشهورزى در قرآن دعوت كردهاند ،عاملان و
در طول اتريخ اسالم ،در اپسخ به نداى قرآن و مناداين وحى كه مردم را به ّ
دانش وران اسالمى ،هركس به فراخور حال خود كوشيده است ات درابره قرآن سخىن بگويد .كتاىب بنويسد .تفسريى بنگارد .خوشهاى
از خرمن قرآن برگريد و اب پديد آوردن جمموعهاى قرآىن ،آن را به مردم عرضه كند.
توجه دانشوران و دينمداران
چنني بود كه درابره قرآن ،هزاران كتاب نگاشته شد ،و كمتر كتاىب است كه چون قرآن در كانون ّ
اسالمى و غري اسالمى قرار گرفته ابشد؛ وىل اب اين مهه ،ابز جاى دائرةاملعارىف قرآىن اب روشى نو كه زورقى براى سري در درايى
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ىبهنايت قرآن و هبرهگريى از گوهرهاى شگفتآور آن ابشد ،خاىل است و كوشش براى تدوين دائرةاملعارف قرآن كرمي ،گامى در اين
مسري است.

 .1تعريف و پيشينه دائرة المعارفنويسى

خاص علمى اي گروهى از
دائرةاملعارف ،كتاب مرجعى خود بسنده اب دو هدف اصلى است :دربرگريى دانش روزآمد درابره يك رشته ّ
رشتهها ،به منظور آسان كردن دسرتس به رشتههاى علوم .دائرةاملعارف ،يگانه كتاب مرجع خود بسنده بهمشار مىرود .اصطالح
دائرةاملعارف را خنستني ابر «پطرس بستاىن» در حدود  6931ميالدى به زابن عرىب و حوزه فرهنگ اسالمى وارد كرد .دائرةاملعارف
نويسى در جهان ،پيشينهاى ديرينه دارد .گواي چينيان خنستني ملّىت بودهاند كه در انديشه أتليف آن برآمدند و اپنزده سده پيش از
ميالد ،جمموعههاىي پرحجم و ُجنگگونه نوشتند كه برخى از آنها هنوز برجا است .دگرگوىن دائرةاملعارف نويسى در ارواپ ،اب آاثر
فرانسيس بيكن ( 6121 -6516م) آغاز شد كه بر اپيه ردهبندى اتزهاى از علوم بشرى نوشته شد.
در سده هفدهم ،روش تنظيم مطالب دائرةاملعارف از موضوعى و رشتهاى ،به الفباىي تبديل گشت .از خنستني دائرةاملعارفهاى الفباىي
در ارواپ ،فرهنگ بزرگ اترخيىلوئى مورى بود كه در  6134ميالدى انتشار ايفت؛ ّاما آنچه در تكامل دائرةاملعارفهاى الفباىي أتثري
بسزا داشت و برخى آن را سرآغاز دائرة املعارفنويسى نو مشردهاند ،دائرةاملعارف مچربز به زابن انگليسى بود كه در  6329ميالدى
منتشر شد.
امروزه تدوين مقاالت دائرةاملعارفها به ترتيب الفباى انم مدخلها است؛ وىل مهواره چنني نبوده و از رواج اين شيوه ،سه سده بيش
منىگذرد .در گذشته ،در بسيارى از دائرةاملعارفها ،موضوعات مهمتر در آغاز مىآمد؛ به طور مثال ،بسيارى از دائرةاملعارفهاى
ارواپ در سدههاى ميانه اب عناوين مربوط به اهليّات آغاز مىشدند .عيون االخبار ابنقتيبه نيز كه از كهنترين دائرةاملعارفهاى عرىب به
السلطان» و «كتاب احلرب» آغاز مىشود و به «كتاب الطّعام» و «كتاب النّساء» اپاين مىپذيرد.
مشار مىرود ،اب «كتاب ّ
اسالم كه پيشاتز مهه مكاتب و اداين در عرصههاى پر فروغ حيات فردى و اجتماعى است ،در ميدان علم و معرفت نيز مهواره
پرچمدار بوده است .در عرصه دائرة املعارف نويسى هم ابيد مسلماانن را به حق ،پيشاتزان و پرچمداراىن ىب ّادعا و سختكوش
دانست.
ٍ
ِ
ِ
ِ
أح َسنَه /9دانش گسرتدهتر از آن است كه
لم أكثَُر من أن ُُيصى فَ ُخ ْذ من ُك ِّل شىء ْ
پيامرب گرامى صلى اهلل عليه و آله فرموده است :الع ُ
در مشار آيد؛ پس از هر موضوع ،خوبتري ِن آن را برگري .مهني سخن ،به تنهاىي مىتوانسته رهنمودى مثرخبش براى فراهم سازى
جمموعههاى علمى دائرةاملعارفگونه ابشد .امامان معصوم ما عليهم السالم پيشگامان تدوين خنستني دائرةاملعارفهاى انب و اصيل
 .)6 ( 9حباراألنوار ،ج  ،6ص  ،268ح .51
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بودهاند .حضرت امريمؤمنان عليه السالم گذشته از خنستني كتاب علوم قرآىن -از اين اثر در مهني مق ّدمه سخن رفته است -دو اثر
جامع معارف داشته است :اجلامعة ألمرياملؤمنني كه شامل مهه علوم عهد رسولخدا بوده است؛ جفر كه حاوى علوم نبوى بوده و
مسائلى چون حالل و حرام و احكام و اصول و ديگر نيازمندىهاى ديىن و دنياىي مسلماانن را دربرمىگرفته است .امامان ديگر و
اصحاب و شاگردانشان نيز در اين زمينه ،كتابها و جمموعههاىي را أتليف كردهاند و به پريوى از ايشان ،در زمانهاى بعد ،اين
هنضت استمرار ايفته است.
در سدههاى خنست ِ
ني اسالمى ،پس از آغازين ترمجههاى متون خارجى به عرىب ،ضرورت طبقهبندى و تنظيم معارف جديد احساس
شد و مهني ،سبب پديد آمدن انواع أتليفات دائرةاملعارفگونه ،مشتمل بر مسائل و مباحث علوم و فنون گوانگون گشت.
عيوناالخبار ابنقتيبه ( 231 -269ق) و احليوان جاحظ ( 255 -619ق) را از خنستني جمموعههاى دائرةاملعارىف جهان اسالم
مشردهاند .نياز به جمموعههاى دائرةاملعارىف در بني مسلماانن ،انشى از آن بوده كه گسرتدگى دامنه دانشهاى ديىن ،مراجعه به
كتابهاى گوانگون را انممكن مىساخته و دانشوران را به اين مست و سو سوق مىداده است كه فشرده آن علوم را در جاىي گرد
ظ علمى را نيز درايبد.
آورند ات هر كس هنگام نياز بتواند به جاى مراجعه به دهها و صدها منبع ،از يكى دو جملّد هبره گريد و مهان َح ّ
الصفا ،احصاءالعلوم فاراىب ،مفاتيحالعلوم خوارزمى ،جامعالعلوم فخر رازى ،مفتاحالعلوم
تدوين جمموعههاىي چون رسائل اخوان ّ
مالصدرا ،و حباراالنوار
حىت كتابهاىي چون شفاى بوعلى سينا ،اسفار ّ
س ّكاكى ،و نفائسالفنون آملى از مهني روى بوده است؛ ّ
عالمه جملسى مهني هبره و كاربرد را داشتهاند و دارند.
ّ
خنستني دائرةاملعارف هاى فارسى در آغاز سده پنجم قمرى أتليف شد .اين آاثر اب مهانندهاى عرىب خود ،قدرى متفاوت بود .ارزش
دائرةاملعارفهاى عرىب بيشتر در شيوه گردآورى مطالب بود؛ زيرا در آنها كوشش مىشد ات منونههاىي نسبتاً جامع از طبقهبندى علوم
به دست داده شود؛ ّاما هدف اصلى دائرةاملعارفهاى فارسى ،تلخيص متون عرىب و تبديل آنها به آاثر مهه فهم براى فارسى زابانن
بود.
دائرة املعارف نويسى فارسى به شيوه نو در ايران ،اب انمه دانشوران در  6284قمرى آغاز شد؛ پس از آن ،چندين جمموعه
دائرةاملعارىف چهره منودند كه برخى از آنها از اين قرارند :دائرةاملعارف مريزا عبداحلسني خان سپهر (م  6956ق) ،دائرةاملعارف
حممدعلى خليلى (جلد خنست 6969 :ق) ،دائرةاملعارف االسالميّه از عبدالعزيز جواهر كالم (جلدهاى خنست و دوم:
اسالمى ّ
حممد على خياابىن تربيزى (م 6939 .ق) ،لغتانمه فارسى دهخدا ،دائرةاملعارف فارسى به سرپرسىت
 6932ق) ،قاموس املعارف ّ
مصور (جلد خنست 6919 :ش) ،دائرةاملعارف تشيّع (از  6916ش)،
غالحمسني مصاحب ،دانشانمه ايران و اسالم ،دانشانمه ّ
دائرةاملعارف بزرگ اسالمى (از  6912ش) ،و دانشانمه جهان اسالم (از  6912ش).
 .2ضرورت توجّه به تدوين دائرةالمعارفهاى اسالمى

دائرةاملعارفهاىي كه در مغرب زمني درابره اسالم و موضوعات اسالمى أتليف شدهاند و مىشوند ،بدون ترديد اثر گرفته از ديدگاه
غربيان درابره اسالم و فرهنگ اسالمىاند و أتثري اين ديدگاه بر گزينش مدخلها و چگونگى مقاالت انكارانپذير است .از اين
گذشته ،بيگانه هرگز به اندازه خودى براى انتقال فرهنگ اصيل اسالمى دل منىسوزاند و مهّت منىورزد ،البتّه نبايد انديده گرفت كه
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ويژگى ابرز دائرةاملعارف ،يعىن علميّت و پرهيز از ارزش داورى ،سبب شده كه برخى از دانشوران به تدوين دائرةاملعارف در ابب
موضوعهاى مق ّدس و مذهىب رغبت نشان ندهند .به پندار اين گروه ،هرگونه ورود به قلمرو اين گونه موضوعها ابيد اب نگاه درو ْن
مذه ىب اجنام پذيرد و چنني نگاهى مستلزم داورى است .براى سازگار ساخنت اين دو نگرش ،ابيد راهى ميانه را برگزيد؛ به گونهاى كه
هم علميّت ىبطرفانه و هم غريت و محيّت ديىن حفظ شود .از قضا ،اگر كار تدوين مقاالت دائرةاملعارىف به درسىت و استوارى صورت
غريمتعصبانه
پذيرد ،مهني راه ميانه طى مىشود؛ يعىن اگر مقاله ،بر اطّالعات دسته ّاول و سامل مبتىن گردد و نيز اب حتليلهاى علمى و
ّ
متعصبانه درآميزد ات از حقيقت دفاع
آميخته ابشد ،خود به خود حقيقت را متجلّى مىسازد و لزوم ندارد اب عبارتهاى غري علمى و ّ
كند.
راست گفتهاند كه خوبترين ر ِاه دفاع از عقيده حق ،دورى از غرضورزى و ِ
بيان ع ِ
ني حقيقت است .اگر نويسنده مقاله دائرةاملعارىف
از اين شيوه هبره گريد ،چنانچه انچار ابشد گاه ديدگاههاى اندرست را هم نقل كند ،به طور قطع به نقد عاملانه آنها مىپردازد ات
هيچ خماطىب دچار كجانديشى نشود و بديهى است كه نقد منصفانه وعاملانه ،هرگز ابعلميّت منافات ندارد.
تنوع
از ديگر سو ،انديشه تدوين دائرةاملعارفهاى اختصاصى ديرگاهى نيست كه ذهن دانشوران ما را به خود مشغول داشته استّ .
و گسرتدگى مطالب درابره يك موضوع ،گاه اقتضا مىكند كه دائرةاملعارىف در چندين جملّد به آن اختصاص ايبد .در اين ميان ،هر
قدر سرتگى و امهّيّت موضوع افزونتر ابشد ،لزوم تدوين دائرةاملعارىف اختصاصى در آن موضوع ،ابيستهتر است .روشن است كه قرآن
كرمي و مباحث مربوط به آن ،از مصداقهاى ابرز چنني موضوعاتى به مشار مىروند.
 .3ضرورت تدوين دائرةالمعارف قرآن

پيشينه تدوين خنستني دائرةاملعارف قرآىن را ابيد در سريه مبارك حضرت امريمؤمنان عليه السالم ُجست .آن بزرگوار رسالهاى درابره
شصت نوع از انواع علوم قرآىن داشته كه به اين انم خوانده شده است :ما ُوِرَد عن امرياملؤمنني ىف أصناف آايت القرآن و انواعها و
تفسري بعض آايهتا .اين خنستني كتاىب بوده كه درابره علوم قرآىن تدوين گشته و چنان كه در رواايت آمده ،مطالب آن را پيامرب گرامى
حممد نعماىن در تفسري خويش از طريق ابنعقده و او به سند
بر آن حضرت امال مىفرموده است .مطالىب از اين كتاب را
ّ
ابوعبداهلل ّ
پيوسته از امام صادق عليه السالم نقل كرده كه در جملّد نود حباراالنوار (ص  )38 -6ذكر شده است.
غواصان معرفتپژوه به طور
ىبگفتوگو ،قرآن كرمي ،اقيانوسى كران انپيدا است كه دستايىب به ژرفاى معاىن و بطون معارفش براى ّ
عره؛ اباين حال ،مهه ما دعوت شدهامي بر كرانه
ميسر نيست و به راسىت ،مصداق سخن امري كالم است كه فرمودَ :حبراً اليُ َ
كامل ّ
درك قَ ُ
اين اقيانوس به جستوجو پردازمي و از زالل آن َمنى برگريمي و آتش جهل و حرياىن را هر چند َدمى برنشانيم؛ از مهني رو است كه تبيني
مفسران اصيل قرآن ،پيامرب و امامان معصوم عليهم السالم ات اين روزگار ،دامن گسرتده و
و تفسري معارف قرآىن ،از دوران خنستني ّ
همچنان بر اترك مرياث مكتوب فرهنگ ما مىدرخشد .از آنجا كه ايفنت خبشى از گوهرهاى انب قرآىن ،به فراخور حال و توان هر
عصر و نسل ،رزق گرانهباى انسان در مهه روزگاران است ،فرزانگان دوران ما نيز در تكاپويند ات از اقبال اليزال قرآن پژوهى طَرىف
بربندند و در اين زمره ،فخرى نصيب خويش و حظّى از ِ
معرفت نوشان اين عصر كنند .تدوين دائرةاملعارف قرآن كرمي كه «مركز
آن
ْ
َ
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فرهنگ و معارف قرآن دفرت تبليغات اسالمى حوزه علميّه قم» بدان مهّت گماشته ،گامى در اين مسري است كه اب عزمى سرتگ آغاز
گشته و اب استعانت از نور ق ّدوسى قرآن شريف ،اميد است كه زودازود به منزل مقصود راه بََرد.
فعاليت خود براى تكميل برداشتهاى تفسري حضرتآيتاهلل هامشى رفسنجاىن -دامت بركاته-
مركز فرهنگ و معارف قرآن ،در آغاز ّ
كار تدوين تفسري راهنما را اب روشى نو آغاز كرد كه در  22جلد ارائه مىشود.
در اين تفسري ،بيش از  11هزار فيش و برداشت از قرآن بر اساس ترتيب آايت ،گرد آمده كه مهه داراى منايه بوده ،از فهرست
موضوعى جامعى برخوردار است.
در مرحله بعد ،به منظور راهايىب آسان به موضوعات و مفاهيم قرآىن ،فيشهاى موجود اب افزودن اطالعات تكميلى در پژوهش جديد،
بر اپيه نظام الفباىي طبقهبندى و جلد خنست آن اب انم «فرهنگ قرآن» عرضه شده است و افزون بر  21جلد خواهد شد.
اكنون كوشش مىشود اب استفاده از جتربيّات به دست آمده و پژوهشهاى ايد شده ،و مهاهنگ اب آنها ،در جهت تكميل
پژوهش هاى قرآىن ،فراهم ساخنت پيش نياز تفسري موضوعى و پرداخنت نظامواره به موضوعات قرآىن براى هر يك از عناوين و
مدخلهاى فراهم آمده ،مقالهاى نگاشته شده ،تدوين دائرةاملعارف قرآن كرمي سامان ايبد.
فىن كه وجهه مهّت ابنيان اين حركت است ،روا است كه به
براى درايفت امهيّت تدوين دائرةاملعارىف امروزين و برخوردار از ويژگىهاى ّ
اختصار ،پيشينه نگارش دائرةاملعارفهاى قرآىن در روزگار ما بررسى شود.
پيش از ارائه فهرسىت در اينابره ،ابيد از اين نكته ايد كرد كه در فهرست حاضر ،برخى از آاثر ،انم دائرةاملعارف را بر جبني دارند؛ ّاما
فىن دائرةاملعارف در آنها به چشم منىخورد .اب نگاهى گذرا ،اين آاثر را مىتوان به سه دسته
هيچ نشاىن از ّ
مشخصات و ّ
خمتصات ّ
تقسيم كرد:
 جمموعه مقاالت درابره مفاهيم و موضوعات قرآىن قاموسها و فرهنگها و واژهانمههاى قرآىن جمموعه گفتارهاى مربوط به قرآن و مطالعات قرآىندر عمده اين آاثر ،نظام الفباىي به كار بسته شده و عناوين و موضوعات ،گونه مدخل به خود گرفتهاند؛ ّاما شيوه تنظيم مقاله
دائرةاملعارىف در آنها ّاّتاذ نشده ،و اين جاى شگفىت نيست؛ زيرا تدوين دائرةاملعارف ،از يك اي دو سه تن برمنىآيد .اكنون  96اثر
معرىف مىگردند و از هر يك ،به
كه در رده كتابهاى شبه دائرةاملعارىف و در يكى از سه دسته مزبور جاى مىگريند ،به ترتيب الفبا ّ
اجياز و در ح ّد شناساندن امجاىل ،ويژگىهاىي برمشرده مىشود:
 .6از مفاهيم قرآن :مصطفى اسرارَ ،حميا ،هترانّ ،اول 6935 ،ش( .فارسى ،رقعى 251 /ص)؛ جمموعهاى از  649مقاله كواته در
توضيح مفاهيم كليدى قرآن ،به شيوه الفباىي.
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 .2اعالم القرآن :عبداحلسني شبسرتى ،مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى حوزه علميّه قم ،قمّ ،اول 6938 ،ش( .عرىب ،وزيرى/
صرح قرآن اب توضيح كامل در اسباب نزول.
مصرح و غري م َّ
معرىف اعالم َّ
 6629ص)؛ شامل مقاالتى در ّ
معرىف
 .9اعالم قرآنّ :
حممد خزائلى ،امريكبري ،هتران ،پنجم 6939 ،ش( .فارسى ،وزيرى 915 /ص)؛ جمموعه  664مقاله بلند در ّ
اعالم قرآن اب ذكر مآخذ در انتهاى هر گفتار.
حممد قريب ،بنياد ،هترانّ ،اول 6911 ،ش.
 .4تبيني اللّغات لتبيان اآلايت اي فرهنگ لغات قرآنّ :
(فارسى 2 ،ج؛ ج ّاول :وزيرى 329 /ص؛ ج دوم :وزيرى 391 /ص)؛ توضيح واژگان قرآن اب نظام الفباىي -ريشهاى.
 .5التّحقيق ىف كلمات القرآن الكرمي :حسن مصطفوى ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،هترانّ ،اول 6934 ،و  6935ش( .عرىب،
 64ج ،وزيرى)؛ قاموسى حتقيقى و عميق اب هدف دستايىب به معاىن حقيقى كلمات قرآن و كاربردهاى گونهگون هر يك .تنظيم
كتاب بر شيوه الفباىي -ريشهاى مبتىن است.
حممدابقر حم ّقق ،بعثت ،هتران ،دوم 6914 ،ات  6933ش( .فارسى 1 ،ج ،وزيرى)؛ جمموعهاى از
 .1دائرةالفرائد در فرهنگ قرآنّ :
كامال حتقيقى در ذيل هر مدخل كه دربردارنده جنبههاى گوانگون فقهى ،ادىب ،كالمى و  ...نيز هست .كتاب به روش
مقاالت ً
الفباىي -ريشهاى سامان ايفته و ممكن است به  25جلد ابلغ شود.
هم اکنون اتجلد سيزده پيش رفته است.
 .3دائرةاملعارف قرآن :جان ِ
دامن مك اوليف ،ليدن هلندّ ،اول 2116 ،م( .انگليسى ،مج  559 /6ص) مشتمل بر موضوعات و
اعالم قرآن و نيز دربردارنده برخى پژوهشهاى مربوط به قرآن است .جلد خنست اين اثر از حرف Aآغاز و ات حرف Dادامه ايفته
است.
حممدجعفر اسالمى ،بنياد علوم اسالمى ،هترانّ ،اول 6912 ،ش( .فارسى 2 ،ج،
 .9دائرةاملعارف قرآن :جاللال ّدين سيوطى ،ترمجه ّ
وزيرى)؛ مشتمل بر هشتاد نوع از علوم مرتبط اب قرآن .اين اثر ترمجه كتاب االتقان ىف علوم القرآن است كه مىتوان آن را جمموعهاى
موضوعى تل ّقى كرد و نه دائرةاملعارف.
 .8دائرةاملعارف قرآنشناسى :على حاجىوند ،دانيال ،تربيزّ ،اول 6939 ،ش( .فارسى ،وزيرى 245 /ص)؛ شامل نُه فصل و
دربردارنده جمموعه اطّالعات موضوعى درابره قرآن .بر اين اثر منىتوان عنوان دائرةاملعارف را اطالق كرد.
 .61دائرةاملعارف قرآن كرمي :گردآمده حسن سعيد ،كتابخانه چهلستون مسجد جامع هتران ،هترانّ ،اول 6411 ،ات  6466ق.
(فارسى 61 ،ج ،وزيرى)؛ در بردارنده مقاالت و خطابهانمههاى پراكنده از افراد گونهگون در موضوعات مربوط به قرآن .در گزينش
انم دائرةاملعارف براى اين جمموعه شايد تساحمى صورت پذيرفته ابشد.
خرمشاهى ،دوستان -انهيد ،هترانّ ،اول 6933 ،ش.
 .66دانشانمه قرآن و قرآنپژوهى :هباءال ّدين ّ
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(فارسى 2 ،ج ،وزيرى 2992 /ص)؛ اين اثر شامل مقاالتى در  68حمور ،چون اعالم ،احكامُ ،س َور ،اصطالحات ادىب ،علوم قرآن،
واژگان كليدى ،قرآنپژوهى ،و هنادهاى قرآىن و نيز شامل نزديك به هزار زندگىانمه خودنوشت اي ديگرنوشت از قرآنپژوهان قدمي و
جديد است 9111 .مقاله در اين «مرجع زودايب» ( )ecnerefer kciuqبه نظام الفباىي -غريريشهاى گنجانده شده است.
 .62درپريامون فرهنگ قرآن :سيّدجعفر موسوى ،پروا ،هترانّ ،اول 6939 ،ش( .فارسى ،ج ّاول:
متوسط .اين جلد ،شامل واژههاى آغاز
وزيرى 452 /ص)؛ مشتمل برشرح واژگان قرآن به صورت گسرتده اب نظام الفباىي و در سطح ّ
شدهابحرفهاى مهزه وابء است و ممكناست سراجنام دو هزار واژه را در برگريد.
عبدالرمحن عمريه ،داراجليل ،بريوتّ ،اول 6881 ،م( .عرىب 62 ،ج در  9مج ،وزيرى)؛ شامل
اهلل فيهم قرآانً:
 .69رجال و نساء أنزل ّ
ّ
مقاال تى بر نظام الفباىي درابره كساىن كه آايت قرآن در شنن ايشان انزل شده است .جلد هنم اين اثر به زانن اختصاص ايفته است.
 .64شرح و تفسري لغات قرآن براساس تفسري منونه :جعفر شريعتمدارى ،بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ،مشهدّ ،اول،
 6932ات  6933ش( .فارسى 4 ،ج ،وزيرى)؛ حاوى توضيح درابره حدود ده هزار واژه قرآىن اب استفاده از تفسري منونه و گاه
كتابهاى تفسريى و لغوى ديگر ،بر نظام الفباىي -ريشهاى.
 .65عمدةاحل ّفاظ ىف تفسري اشرف االلفاظ :امحدبنيوسف حلىب ،عامل الكتب ،بريوتّ ،اول 6889 ،م.
(عرىب 4 ،ج ،وزيرى)؛ مشتمل بر توضيح واژگان قرآن در سطح حتقيقى و بر نظام الفباىي -ريشهاى.
حممد يوسف حريرى ،هجرت ،قمّ ،اول 6939 ،ش( .فارسى ،وزيرى 953 ،ص)؛ شامل توضيح
 .61فرهنگ اصطالحات قرآىنّ :
متوسط.
خاص قرآىن بر نظام الفباىي و در سطح ّ
اصطالحات ّ
 .63فرهنگ قرآن :اكرب هامشى رفسنجاىن و حم ّققان مركز فرهنگ و معارف قرآن ،مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى حوزه علميّه
قمّ ،اول 6938 ،ش( .فارسى ،ج ّاول :رحلى 421 /ص)؛ شامل كليدواژههاى قرآىن به شكل طبقهبندى شده و اب نظام الفباىي ،در
ِ
ِ
برآوردن فرع ،از اصل است كه
گوانگون مفهومى و موضوعى و اعالم قرآىن .ساختار اطّالعرساىن در اين جمموعه ،براپيه
حوزههاى
«ساختار درخىت» انم دارد؛ يعىن در ذيل عنوانهاى عام و كلّى ،خنست به مباحث كلّى بسنده شده و آنگاه مسائل جزئى و تفريعى
به ترتيب الفبا در پى آمده است .در اين اثر ،اطّالعات قرآىن ،سازگار اب زابن و فرهنگ روز دستهبندى و تفكيك و كوشيده شده ات
مهه آنچه ممكن است از قرآن استفاده شود ،كشف و آشكار گردد .نظام مدخلدهى در اين جمموعه بهگونهاى است كه مىتوان آن
ّتصصى قرآن كرمي دانست .جلد خنست اين اثر از «آب» ات «آيندگان» را در بر مىگريد .ايدآورى مىشود كه
را شاكله دائرةاملعارف ّ
در برداشت و مجعبندى آايت در مقاالت دائرةاملعارف ،از اين اثر استفاده فراواىن شده است.
حممدابقر شريعت سنگلجى ،دانشگاه آذراابدگان ،تربيزّ ،اول 6959 ،ش( .فارسى ،ج ّاول :وزيرى 966 /ص)؛
 .69فرهنگ قرآنّ :
خاص قرآىن اب ذكر برداشتها و أتويالت مذاهب و
شامل مقاالت حتقيقى درابره لغات ،اعالم اترخيى و جغرافياىي ،و اصطالحات ّ
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مقرر بوده كه اين اثر در چهار جلد و هر جلد ،حدود سيصد صفحه ابشد .جلد خنست ،شامل حرف مهزه
فرقههاى اسالمىّ .
است.
 .68فرهنگانمه قرآىن :گروه فرهنگ و ادب بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ،مشهدّ ،اول 6932 ،ات  6931ش.
(فارسى 5 ،ج ،وزيرى)؛ شامل برابرهاى فارسى واژگان قرآن براساس  642نسخه خطّى كهن موجود در كتاخبانه آستان قدس رضوى-
ِ
كامال حتقيقى و ممتاز.
اهلل و حتيّاته -بر مبناى الفباىي و در سطحى ً
على ُم َشِّرفها سالم ّ
مؤسسةالكويت للتّق ّدمالعلمى ،كويتّ ،اول 6882 ،م( .عرىب ،رحلى 211 /ص)؛ مشتمل بر
 .21قاموس القرآن الكرمي (املدخل)ّ :
هفت فصل ،در بردارنده مباحث كلّى قرآىن ،چون اعجاز قرآن ،راههاى استنباط احكام ،و تفسري .اين اثر كه حاصل كار گروهى
توجه به مشار مىرود.
است ،در نوع خود از دانشانمههاى موضوعى قابل ّ
مؤسسة الكويت للتّق ّدم العلمى ،كويتّ ،اول 6882 ،م.
 .26قاموس القرآن الكرمي (معجم النّبات)ّ :
مصور ،رحلى 699 /ص)؛ شرح مصطلحات مربوط به گياهان و گياهشناسى در قرآن .اين اثر جملّدى ديگر از دانشانمه
(عرىبّ ،
موضوعى پيشگفته است.
 .22قاموس املفاهيم القرآنيّة :عبداللّطيف ّبرى ،منشورات اجملمع االسالمى الثّقاىف ،امريكاّ ،اول 6888 ،م( .فارسى ،ج ّاول :وزيرى/
 991ص)؛ شامل مباحث مقايسهاى و كاربردى در سطح حتقيقى درابره مفاهيم و اعالم و واژگان قرآن و اب نظام الفباىي -ريشهاى.
جلد خنست از «أب» ات «أجل» را در بر مىگريد.
 .29قاموس قرآن :سيّدعلىاكرب قرشى ،دارالكتب االسالميّه ،هتران ،سيزدهم 6939 ،ش( .فارسى 3 ،ج در  9مج ،وزيرى)؛ مشتمل
بر شرح واژهها و اصطالحات قرآىن كه بر نظام الفباىي -ريشهاى و در سطح حتقيقى تدوين ايفته است.
حممد موسى ،مطبعة خليلابراهيم ،مصرّ ،اول 6811 ،م( .عرىب ،وزيرى 485 /ص)؛ جمموعهاى موضوعى
.24
قاموس قرآىن :حسن ّ
ٌ
متوسط.
در مباحث ادىب ،اعالم ،عقايد ،احكام ،و اجتماعيّات قرآىن در سطحى ّ
الكشاف االقتصادى آلايت القرآن الكرمي :حمىال ّدين عطيّة ،ال ّدار العامليّة للكتاب االسالمى ،دوم 6882 ،م( .عرىب ،رقعى/
ّ .25
اقتصادايت اب نگاهى عام
مصرح در قرآن اي منتزع از آن .در اين اثر،
ّ
 589ص)؛ اصطالحانمهاى مشتمل بر مفاهيم اقتصادى ّ
مالحظه شده ،اجتماعيّات را نيز در بر دارد .خنست ،آايت مربوط ،در ذيل هر مدخل آمده و آنگاه توضيح تفسريى خمتصرى درابره
هر يك ارائه شده است .مبناى تنظيم مدخلها الفباىي است.
مصور ،ج  :6وزيرى582 /
 .21لغتانمه قرآن كرمي :حممود عادل ،دفرت نشر فرهنگ اسالمى ،هترانّ ،اول 6918 ،ش( .فارسىّ ،
ص)؛ شرح واژهها و اصطالحات قرآىن اب نظام الفباىي -ريشهاى ،اب استفاده كلّى از معجم الفاظ القرآنالكرمي (كار گروهى در مصر)
(حممد امساعيل ابراهيم).
و معجم االلفاظ واالعالم القرآنيّة ّ
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 .23مصطلحات قرآنيّة :صاحل عضيمة ،اجلامعة العامليّة للعلوم االسالميّة ،لندنّ ،اول 6884 ،م( .عرىب ،وزيرى 449 /ص)؛ مشتمل
بر  614مقاله درابره اصطالحات مفهومى به كار رفته در قرآن اب نظام الفباىي و در سطح حتقيقى.
سر بالغته :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ،مشهدّ ،اول 6468 ،ق( .عرىب 2 ،ج،
 .29املعجم ىف فقه لغة القرآن و ّ
وزيرى)؛ دربردارنده مقاالت بلند ،ذيل مدخلهاى الفاظ و مصطلحات قرآىن در شش خبش :جدول كلمهها ،نصوص لغوى ،نصوص
تفسريى ،وجوه و نظاير ،ريشههاى لغوى ،و كاربرد قرآىن.
كامال حتقيقى و ممتاز و بر نظام الفباىي استوار شده است.
اثر مزبور كه نتيجه كوششى گروهى است ،در سطحى ً
مؤسسة سجل العربّ ،اول 6415 ،ق( .عرىب 66 ،ج ،وزيرى)؛ دربردارنده چهارده ابب،
 .28املوسوعة القرآنيّة :ابراهيم االبيارىّ ،
چون زندگى پيامربگرامى ،اتريخ قرآن كرمي ،علوم قرآن ،موضوعات قرآن ،آايت م ّكى و مدىن ،وجوه اعراب ،غريبالقرآن ،و تفسري
فىن دائرةاملعارف را ندارد.
سورهها به تفكيك .اين اثر ،دانشانمهاى موضوعى و حتقيقى است؛ ّاما ويژگىهاى ّ
 .91املوسوعة القرآنية :جعفر شرفال ّدين ،دارالتّقريب بني املذاهب االسالميّة ،بريوتّ ،اول 6888 ،م.
(عرىب 62 ،ج ،وزيرى)؛ شامل مباحث گوانگون به ترتيب سورههاى قرآن كرمي ،از سوره «فاحته» ات سوره «انس» مشتمل بر اهداف
سوره ،ارتباط آايت ،ترتيب ،اسرار ،قراائت هفتگانه ،و معاىن لغوى به ترتيب آايت.
كامال چشمگري است؛ وىل ساختار دائرةاملعارىف در آن مشهود نيست.
در اين اثر ،نظم و دستهبندى مطالب ً
حممد بن رزق بن طرهوىن ،مكتبة العلم ،ج ّده ،دوم 6464 ،ق( .عرىب 2 ،ج ،وزيرى)؛
 .96موسوعة فضائل سور و آايتالقرآنّ :
كامال
شامل فضايل و جاىگاه مهه سورهها و برخى از آايت برجسته قرآن كرمي ،به تفكيك و ترتيب سورهها و آايت ،اب سطحى ً
حتقيقى.
 .92نثر طوىب اي دائرةاملعارف قرآن جميد :ابواحلسن شعراىن ،كتابفروشى اسالميّه ،هترانّ ،اول[ ،ىبات] (فارسى 2 ،ج در  6مج:
وزيرى 114 /ص)؛ دربردارنده شرح لغات و مصطلحات قرآن كرمي بر نظام الفباىي -ريشهاى ،شامل توضيحات فشرده و علمى.
اطالق انم دائرةاملعارف بر اين اثر خاىل از تسامح نيست.
 .4هدف تدوين دائرةالمعارف قرآن كريم

اب سريى گذرا در آاثر پيشگفته ،آشكار مىشود كه اتكنون هيچ منخذى ،به هيچ زابىن تدوين نشده كه هدف آن ،ارائه اطّالعات
ايفتگى اطّ ِ
دائرةاملعارىف به سبك و شيوه علمى و اب معيارهاى امروزين تدوين دائرةاملعارف ابشد« .نظام ِ
العات اپيه و اصيل در قالب
ِ
مقاالت تنظيم شده اب نثر علمى» مهمترين دغدغه تدوين دائرةاملعارفهاى امروزين است كه در هيچيك از آاثر مزبور منىتوان از آن
نشان ُجست؛ به اين دليل كه پديدآورندگان آن آاثر اي در پى چنني هدىف نبوده و فقط مىخواستهاند قاموس اي معجمى قرآىن پديد
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آورند اي اين هدف را دنبال مىكردهاند؛ ّاما سازمان و جمموعهاى دائرةاملعارىف تدارك نكرده بودهاند ات بتوانند چنني هدىف را أتمني
سازند.
هدف اصلى اين دائرةاملعارف ،عبارت از ارائه اطّالعات انب و اصيل در قلمرو موضوعات قرآىن است؛ بهگونهاى كه اهل حتقيق در
اين موضوعات را به مثابه منبعى مادر و ماندگار ،از منابع فرعى ىبنياز كند .در كنار اين هدف اصلى و خاص ،غرض عمومى تدوين
دائرةاملعارف حاضر اين است كه خماطبان دانشپژوه در ح ّد مطالعات اپيه اسالمى نيز بتوانند از پژوهشهاى اصيل و قَومي قرآىن هبره
طالب و دانشجواين و عموم دانش پژوهان آشنا به مباىن قرآىن نيز به فراخور توان و در عرصه
گريند؛ ازاينرو ،كوشيده شده ات ّ
ّتصصى خود ،بتوانند از مقاالت اين دائرةاملعارف استفاده كنند .روشن است كه اين غرض عمومى ،در جنب
مطالعات عمومى اي ّ
آن هدف اصلى أتمني مىشود و اين دو ،تزامحى ابهم خنواهند ايفت .ايدكردىن است كه ابنيان اين حركت سرتگ برآنند ات دائرةاملعارف
حاضر را به زابنهاى علمى روز ترمجه كنند و نيز دائرةاملعارىف قرآىن در سطح كودكان و نوجواانن فراهم آورند.
 .5اصول و ضوابط تدوين دائرةالمعارف قرآن كريم

 .6 -5كلّيّات
 .6براى حفظ اصل ىبطرىف و علميّت ،مهه آرا و ديدگاههاى مهم و مبناىي در هر موضوع و مسنله به صورت مستند و بدون افزايش
تصرف ارزشداورانه نقل
و كاهش آورده مىشود؛ سپس نقدهاى علمى وارد بر هر ديدگاه ذكر ،و آراى موافقان و خمالفان بدون ّ
مىگردد .براى آنكه عموم خماطبان دائرةاملعارف بتوانند از حبث هبره برگريند ،حاصل مواجهههاى علمى مزبور به صورت گزارش و
حتليل ىبطرفانه درج مىشود.
بديهى است كه چنانچه مؤلّف مقاله در موضوعى داراى رأى خاص ابشد ،آن رأى در رديف مهان آراى پيشگفته و به مهان شيوه
جلوه خواهد كرد.
خاص مذاهب و مكاتب اسالمى احرتام هناده شود و هرگونه
 .2شيوه طرح مطالب در هر مقاله به گونهاى است كه به آرا و عقايد ّ
نقد ديدگاههاى غريشيعى اي غري مشهور اب روشى منصفانه و علمى صورت پذيرد ات از هر نوع تشنّج اي دامن زدن به اختالفهاى
مذهىب پرهيز گردد .همچنني در نقد و حتليل ديدگاههاى دانشمندان مسلمان و غري مسلمان ،كوشيده مىشود ات صرفاً از جنبه علمى
ّتصصى هر مقاله است ،پرهيز شود.
و حتقيقى به آراى آانن نگريسته ،و از داورىهاى شخصى كه خارج از حيطه ّ
 .9مباحث فقهى طرح شده در اين دائرةاملعارف ،صرفاً اب روىكرد علمى و پژوهشى و اب عنايت به قلمرو مقاالت مربوط تنظيم
مىشود؛ ازاينرو ،هرگز نبايد انتظار داشت كه مهواره و لزوماً جنبه كاربردى اين مباحث حفظ شود و مقلِّدان را در عمل سودمند
افتد؛ پس آراى فقهى مطرح شده ،لزوماً جنبه فتواىي ندارند.
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 .4در مباحث اترخيى ،گاه گزارشهاىي آمدهاند كه از حلاظ ارزشى مورد أتييد نيستند؛ ّاما جنبه علمى حبث ،نقل آنها را اقتضا كرده
است؛ البتّه كوشيده شده ات گزارشهاى مرتبط اب جنبههاى عقيدتى و كالمى ،ريزكاوى و نكتههاى تنشزاى آنها به قدر كاىف ن ّقادى
شود.
توجه به هدف اصلى و غرض عمومى تدوين اين دائرةاملعارف ،هر مقاله فقط به ارائه آن خبش از اطّالعات در هر موضوع
 .5اب ّ
مىپردازد كه جنبه حتقيقى داشته ابشد؛ ازاينرو ،جنبههاى تبليغى و ارشادى حمض ،به خودى خود ،مورد نظر خنواهند بود؛ گرچه در
عمل ممكن است چنني جنبههاىي نيز أتمني شوند.
 .1منابع مقاالت ،منحصر به كتابهاى چاپ شده نيستند و هنگام لزوم ،از كتابهاى خطّى ،مقاالت ،رسالهها و اپاين انمههاى
كامال معترب ابشند؛ يعىن از جنبه
حوزهاى و دانشگاهى نيز هبره گرفته شده است .بنابر آن است كه منابع مقاالت دائرةاملعارف ً
كتابشناسانه ،از متون مرجع و اصيل و دست ّاول به مشار آيند.
فقط در مواردى به متون درجه دوم ،از مجله منابع معاصر استناد مىشود كه ضرورتى در ميان ابشد؛ به طور مثال موضوع مورد حبث
در منابع اخري ،اتزه و ابتكارى اي مشتمل بر ديدگاه و حتليلى نو ابشد .گرچه در هر مقاله ،كوشيده شده از عمده منابع علمى و
معترب در قلمرو آن مقاله استفاده شود ،در استفاده از آاثر دانشوران غريمسلمان و نيز در مراجعه به آاثر مسلماانن غرضورز و
ِ
حساس مهواره م ّدنظر است .در ضمن گفتىن است كه ارجاع مطلىب به يك منبع ،لزوماً بدان
ّ
متعصب ،نكته سنجى و درك مواضع ّ
معنا نيست كه مطلب مزبور در مهان منبع تل ّقى به قبول نيز شده ابشد.
 .3در انديشه داشتيم كه نشاىن منابع را براپيه ابب و فصل بياورمي ات ايفنت روايتها و گزارشها از كتابهاىي كه داراى چاپهاى
گوانگون هستند ،سهل شود؛ ّاما بيم از پرحجم شدن جمموعه سبب شد ات نشانهدهى به روال متعارف صورت پذيرد.
 .9مهه مقاالت اين دائرةاملعارف داراى روىكرد قرآىن هستند و چنانچه مباحثى در قلمروهاى ديگر مطرح شدهاند ،صرفاً از ابب
ّتصصى سخن به ميان آمده ،از
ضرورت و ارتباط اب آن روىكرد قرآىن است؛ پس اگر گهگاه از مباحث كالمى اي اترخيى به صورت ّ
ّتصصى آن موضوع ،از مباحث مزبور هم هبره گرفته ابشيم.
آن جهت بوده كه ضمن حفظ روىكرد قرآىن ،براى شرح و گسرتش ّ
 .8چنانچه موضوعى داراى جنبههاى گوانگون ابشد ،به اقتضاى روىكرد قرآىن حاكم بر هر مقاله ،از مهه آن جنبهها ايد مىشود؛
به طور مثال در مقاله «آب» به مهه جنبههاى موضوع كه در دايره حبث قرآىن جاى مىگريند ،پرداخته مىشود.
صحت و ُسقم گزارشهاى مربوط به
مهم كالمى ،ارزايىب و نقدى درابره ّ
حساس ،همچون مباحث ّ
 .61جز در هنگامههاى ضرور و ّ
شنن نزولها صورت منىپذيرد؛ چرا كه عموماً چنني ارزايىبهاىي در قلمرو مقاالت اين دائرةاملعارف ،داراى نقش خاص و تبينيكنندهاى
نيستند.
 .66حجم هر مقاله متناسب اب جاىگاه و امهّيّت موضوع آن تعيني مىشود .اين جاىگاه و امهّيّت ،اب عنايت به نوع موضوع،
كل جمموعه ،ميزان نياز جامعه علمى ،و حضور و نقش آن موضوع در
تعداد آايت ،ميزان علميّت ،نقش و أتثري حمتواى مقاله در ّ
اتريخ مباحثهها و پژوهشهاى قرآىن ،تبيني و ارزايىب مىشود.
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تقسيمبندى مقاالت دائرةاملعارف حاضر از حيث حجم ،به اين قرار است:
 كواته :ات هزار كلمهمتوسط :از هزار ات پنج هزار كلمه
 ّ بلند :افزون از پنج هزار كلمه. .62پيكره دائرةاملعارف كه از ديدى ُمشرفانه نگريسته و جمموعه اجزاى صورى و حمتواىي را شامل مىشود« ،هندسه دائرةاملعارف»
طراحى شده است؛ بهگونهاى كه ارتباط منطقى ميان مهه
عنوان مىگريد .هندسه دائرةاملعارف اب عنايت به نقش و كاربرد هر جزءّ ،
ِ
مقاالت همرتبه ،داراى حجم يكسان اي نزديك به هم ابشند؛ نوع حروف و حنوه
اجزا حفظ شود .به اين منظور ،كوشيده شده ات
كل
چينش واحدهاى مقاله اب رعايت دو اصل «مهاهنگى صورت و حمتوا» و «خوشمناىي و خماطبپسندى» صورت پذيرد؛ زابن ّ
مقاالت يكنواخت و در حوزه سبك واحد و شيوه نقل قول و استناد و نيز اصول استدالل در مهه آنها ،مشابه ابشد.
 .69در نسبت ِ
دادن مطلىب به كسى ،دو اصل رعايت مىشود :صاحب مقاله اطمينان داشته ابشد كه آن نسبت درست است ،و
ذكر مطلب مزبور و استنادش به آن فرد در روند علمى و پژوهشى مقاله مؤثّر ابشد.
توجه شده
حساسيّتانگيزى و اجياد تنش ،اب اهداف دائرة املعارف نويسى سازگار نيست و در نسبت دادن آرا ،به اين اصل مهم ّ
است.
 .64هبرهگريى از شيوه نقل قول مستقيم ،مقاله دائرةاملعارىف را طوالىن مىكند و سبب مىشود كه زابن مقاله از يكدسىت و مهوارى
خارج شود؛ زيرا عني مطالب منقول كه به دورهها و سبكهاى گوانگون زماىن و زابىن مربوط است ،گاه اب نثر معيار امروز تناسب
ندارد؛ بنابراين ،در نقل مطالب ديگران ،چكيده سخن آورده
مىشود نه عني الفاظ ،مگر آنكه عني لفظ در انتقال معنا نقشى خاص و كليدى داشته ابشد.
 .65مقاالت ات ح ّد امكان از استقالل برخوردارند و كوشيده شده ات فهم مطالب يك مقاله به مطالب بريون از آن وابسته نباشد .از
سوى ديگر ،حمدود كردن دامنه مدخل در ضمن منت صورت مىگريد؛ به مهني دليل ،از ارجاعهاى برون مقالهاى كمتر استفاده شده
است.
 .61گاه برخى واژگان كه در يك مقاله به كار مىروند ،خود نيز به طور مستقل مدخل اصلى هستند .قواعد تدوين دائرةاملعارف
مستقل آن درج
اقتضا مىكند كه به توضيح آن واژگان پرداخته نشود اي به ح ّد ضرورت بسنده ،و مطالب مربوط به هر يك ،در مقاله
ّ
شود؛ اب اين حال ،براى آنكه خوانندگان ،اين ارتباط را درايبند ،بر روى مدخلهاى مرتبط ،ستارهاى هناده شده است؛ به طور مثال
در مقاله آب ،بر روى واژگاىن چون ابر ،ابد و ابران ،ستارهاى گذاشته شده ات خوانندگان درايبند كه اينها ،خود ،داراى مقاالت
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مستقل هستند؛ البتّه از آنجا كه پرونده مدخلهاى دائرةاملعارف ابز است و نيز به برخى از واژگان مدخلهاى مرتبط در مقاله تصريح
ميسر نبوده است.
نشده ،ارائه كامل مدخلهاىي كه به حنوى به مقاله مربوط مىشودّ ،
ّتصصى ابشد ،مؤلّفان ،جداگانه منمور نوشنت آنها مىشوند و امضاى هر يك
 .63هرگاه مقالهاى داراى خبشهاى ً
كامال مستقل و ّ
در ذيل خبش مربوط مىآيد؛ اب اين حال ،انسجام جمموعه مقاله اب اشراف ويراستار دائرةاملعارف حفظ مىشود.
 .69اب عنايت به اين كه براى نگارش واژگان در زابن فارسى امروز ،هنوز شيوه خطّى واحد تدوين نشده است ،در اين دائرةاملعارف
كوشيده شده از رفتار سليقهاى پرهيز شود و شيوه خطّى متعارف و در عني حال منطبق اب اصول دستور زابن و زابنشناسى انتخاب
مهم «وحدت روش» در كنار اصول مذكور ،مهواره م ّدنظر بوده
گردد؛ بهگونهاى كه از افراط و تفريط پرهيز شودّ .
توجه به اصل ّ
ط عثمان طه» درج مىگردند؛ زيرا اين رسماخلط در جهان اسالم فراگري شده
ط موسوم به «رسماخل ّ
است .آايت ،مهواره به شيوه خ ّ
است ،اكثر قريب به اتّفاق مصاحف امروزين اب مهني شيوه خط ،عرضه مىشوند.
 .68در گذاشنت نشانههاى سجاوندى ،بنابر اين بوده كه نشانههاى زايد و ىبهويّت به كار نروند ات هم از افراط پرهيز و هم صفحه
چشم نواز شود و مطالعه مقاله سهل گردد؛ اب اين حال ،از تفريط نيز پرهيز شده و نشانههاى ضرور و مفيد در جاى خود قرار
تنوع نشانههاى به كار رفته ،براساس مهني اصل است.
گرفتهاندّ .
 .21از آنجا كه در اين دائرةاملعارف ،آايت فراواىن آمده و آوردن ترمجه يكايك آنها به ساختار مقاله دائرةاملعارىف آسيب مىزند و بر
حجم نوشته مىافزايد ،به طور معمول به ذكر ترمجهگونه هر آيه بسنده شده؛ يعىن برداشىت از آيه عرضه گشته كه هم مفاد آن را به
خواننده انتقال دهد و هم به سري حبث كمك كند.
 .26در ترمجه آايت از مصاحف ترمجه شده استادان مكارم شريازى ،جمتبوى ،و فوالدوند فراوان هبره گرفته شده؛ هرچند گاه به
تصرفاتى نيز در آنها صورت پذيرفته است.
ضرورتّ ،
 .22به قصد پرهيز از بدمناىي و چشمآزارى ،در اعرابگذارى آايت و عبارتهاى عرىب ،فقط عالميى را هنادهامي كه در درستخواىن
منت ،نقش كليدى داشته ابشند.
 .29نشانهها اي واژگان اختصارى به كار رفته در اين دائرةاملعارف از اين قرارند:
ج (پس از انم منبع) :جلد
ج (پس از جملّد) :جزء
اهلل عنه
(رض) :رضى ّ
س :سطر
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ش :هجرى مشسى
ص :صفحه
ق :هجرى قمرى
ق .م :قبل از ميالد
م (پس از عدد) :ميالدى
م (پيش از عدد) :متوفّا ِى
مج :جملّد
مهان :مهان منبع
* :جداىي آايت
* :مدخلهاى مرتبط
 .2 -5مدخلايىب
پژوهشگران خبش مدخل گزيىن بر اين حدس و تقريبند كه در دائرةاملعارف حاضر ،افزون بر چهار هزار مدخل چهره خواهد منود.
چينش مدخلها براپيه الفباى فارسى است .در اين چينش ،جمموعه مدخل و شناسه ،روى هم در نظر گرفته مىشوند؛ پس اگر دو
مدخل مشرتك ابشند ،حروف شناسه در چينش مدخلها مؤثّرند .حرف أل در ابتداى كلمه انديده گرفته مىشود؛ وىل در اثناى كلمه
حلاظ مىشود .حرف مش ّدد نيز همچون حرف ىبتشديد حلاظ ،و در مهزه ،به اپيه آن نظر مىشود( :أ) به مثابه الف( ،ؤ) چون واو،
(ئ) مهانند ايء ،و مهزه ىبكرسى (ء) مانند (أ) فرض مىگردد.
در اين دائرةاملعارف ،كوشيده شده در مدخلهاى تركيىب از مدخل معكوس كمتر استفاده شود ،مگر در جاىي كه خبش دوم مدخل
ِ
چگونگى خواندن و نگاشنت
داراى اشتهار ابشد و از شكل تركيىب آن كفايت كند .عمده مدخلها به شكل مستقيم هستند؛ يعىن
آنها يك سان است .فقط در جاىي كه شكل معكوس يك مدخل اشتهار داشته ابشد ،ذيل مدخل ،پيش از صدر آن مىآيد؛ يعىن
احد ،غزوه.
مدخل به عكس گونهاى كه نوشته شده ،خوانده مىشود .مانند ُ
به اعت بارى ،مدخل دو گونه است :اصلى و ارجاعى .مدخل اصلى آن است كه مقاله در ذيل آن درج مىگردد .مدخل ارجاعى آن
مهم كاربرد مدخلهاى ارجاعى
است كه صرفاً به مدخلى ديگر ارجاع داده مىشود؛ ىبآنكه مقاله در ذيلش نوشته شود .به موارد ّ
دربرخى از بندهاى مهني سرفصل ( )2 5اشاره خواهيم كرد.
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توجه شده است:
در تعيني مدخل ،به طور عام به اين اصول ّ
 .6آيينه موضوع ابشد؛ به گونهاى كه عمده خماطبان به حمض ديدن آن ،به موضوع مقاله انتقال ايبند.
 .2مشهور و رايج ابشد؛ به صورتى كه انبوه خماطبان اب آن ارتباطى نزديك حس كنند و در وهله خنست ،آن را غريبه و مهجور نيابند.
 .9از پيش ،اعتبار ايفته ابشد؛ يعىن در متون معترب اي فرهنگ قرآىن موجوديّت آن پذيرفته شده ابشد؛ بنابراين ،از انتخاب مدخلهاى
بَرساخته و جمعول پرهيز شده است.
 .4جزئى و خاص ابشد .فقط هنگامى به مدخل عام و كلّى بسنده شده كه قلمرو و موضوع مقاله چنني اقتضا كند؛ يعىن عنوان
جزئى و خاص نتواند از عهده شناساندن موضوع مقاله برآيد.
از اين گذشته ،مهمترين اصوىل كه به طور خاص در گزينش و تدوين مدخلها مراعات شدهاند ،از اين قرارند:
 .6مدخلها از سه حوزه اصلى برگزيده مىشوند« :موضوعات و مفاهيم قرآىن»« ،اعالم قرآىن» و «علوم قرآن»
حىت اگر معادل فارس ِى آن نيز رايج ابشد -براى ترويج فرهنگ قرآن،
خاص قرآىن در فارسى مشهور ابشدّ -
 .2چنانچه اصطالح ّ
خاص قرآىن مدخل مىشود و نه معادل فارسى آن؛ مانند مغفرت كه مدخل اصلى است و آمرزش به آن ارجاع داده
اصطالح
ّ
مىشود.
 .9مفاهيم و موضوعاتى كه به طور مستقيم در قرآن شريف آمدهاند ،لزوماً مدخل قرار مىگريند .مفاهيم انتزاعى نيز چنانچه به
آيهاى از قرآن مستند ابشند ،مدخل مىشوند؛ مانند آاثر ابستاىن.
متفاه ِم عرىف يك اصطالح قرآىن اب معناى اصلى آن متفاوت اي از آن كم گسرتهتر ابشد ،مهان متفاهم عرىف مالك قرار
 .4چنانچه َ
مىگريد؛ مثال :واژه فتنه در عرف فارسىزابانن به معناى آشوبافكىن است؛ ّاما در قرآن ،افزون بر اين معنا ،بر «امتحان» نيز
داللت دارد .در اين حال ،مدخل فتنه ،به مهان معناى عرىف ُمشري است و آنچه به معناى دوم است ،در مدخل امتحان حبث
مىشود.
 .5سعى مىشود مدخلهاى دال بر اجنام شدن فعل ،به صورت «اسم مصدر» بيايند.
 .1هرگاه عنواىن جامع براى چند عنوان ايفت شود ،مهان مدخل قرار مىگريد؛ مانند اصحاب كهف.
در اين صورت ،افراد آن عنوان جامع ،خود ،جداگانه مدخل قرار منىگريند؛ مانند تلميخا.
ِ .3
اقسام عنوان كلّى ،چنانچه خود ،اصطالح ابشند ،جداگانه مدخل قرار مىگريند؛ مانند مناز مجعه؛ در مهني حال ،عنوان كلّى نيز
جداگانه مدخل خواهد بود؛ مانند مناز.
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 .9عنوانهاىي مانند جرب و اختيار كه به شكل عطفى مصطلح هستند و پيوندشان در حبث و حتقيق به اندازهاى است كه جداىي آن
دو موجب نقص اي تكرار مطالب مىشود؛ به مهني صورت مدخل مىشوند و در عني حال ،جزء دوم نيز جداگانه مدخل قرار گرفته،
به آن ارجاع داده مىشود :اختيار] جرب و اختيار.
 .8در مدخل ،مفرد بودن ،كواتهى ،و بساطت حلاظ مىشود ،مگر آنكه مدخلهاى غري مفرد ،چند كلمهاى ،و مرّكب به مهني
شكل ،مصطلح و داراى معناى مستقل ابشند.
 .61اعالمى كه در اين دائرةاملعارف مدخل قرار مىگريند ،شامل اشخاص ،اشيا ،مكانها ،زمانها ،حوادث ،و گروههاى خاص
هستند.
مصرح كه براساس رواايت و كتابهاى تفسري و اسباب نزول،
مصرح در قرآن ،مدخل قرار مىگريند و هم اعالم غري ّ
 .66هم اعالم ّ
ُمر ِاد اشارههاى قرآن هستند؛ مانند ابوجهل كه «كان الكافر» (فرقان )55 ،25 /به او اشاره دارد.
 .62عنوانهاىي كه به اعالم ،اضافه مىشوند ،در صورتى كه از شهرت برخوردار ابشند ،مدخل قرار مىگريند؛ مانند برادران يوسف.
 .69به موضوعات علوم قرآن در اين دائرةاملعارف پرداخته مىشود؛ چه آنهاىي كه در قرآن كرمي به آنها اشاره شده ابشد و از
مفاهيم قرآىن قلمداد شوند ،مانند حمكم و متشابه ،نسخ و  ...و چه موضوعاتى كه در قرآن به آن اشاره نشده؛ وىل به فهم اي
حجيّت ظواهر قرآن و ....
شناخت قرآن كمك مىكند ،مانند اسباب نزول ،اتريخ قرآنّ ،
 .64امسا و صفات خداوند ،چون غفور و حليم چنانچه در قرآن شريف به آنها تصريح شده ابشد ،مدخل مىشوند .امسا و
مصرح مثل ِآمر نيز اگر از افعال منسوب به خداوند در قرآن انتزاع ايبند -مشروط به اينكه در بيان معصوم عليه السالم
صفات غري ّ
به آنها تصريح شده ابشد -اي در كتابهاى كالمى از آنها حبث شده ابشد ،مانند متكلّم ،مدخل قرار مىگريند .شااين ذكر است
كه مقصود از امسا و صفات در اين خبش ،اصطالحى است؛ يعىن حت ّقق مالك اسم و صفت كه «واجد بودن كمال» است ،م ّدنظر
است؛ پس به هيچ وجه قصد انمگذارى خداوند در كار نيست و به اين ترتيب ،طرح امسا و صفاتى از قبيل آخذ ،اب مبناى
4
«توقيفيّت امسا» انسازگار خنواهد بود.
 .65شناسه عبارتى غريمشتمل بر ِ
معرىف مىكند اي از مدخلهاى
فعل دستورى است كه پس از مدخل مىآيد و آن را به اختصار ّ
مشابه متمايز مىسازد و اي حدود و قلمرو آن در اين دائرةاملعارف را روشن مىكند.
توجه ابشد .هرجا وجود شناسه ضرورت نداشته ابشد و مدخل به تنهاىي
سعى شده است در شناسه نگاه قرآن به موضوع نيز مورد ّ
بتواند موضوع و قلمرو مقاله را نشان دهد ،از آوردن شناسه پرهيز مىشود.
 .9 -5تشكيل پرونده علمى

 .)6 ( 4امليزان ،ج  ،9ص .958
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توجه از
پرونده علمى ،فهرست و تصوير جمموعهاى از منابع و مدارك هر مقاله است؛ بهگونهاى كه مؤلّف مقاله را ات ح ّدى قابل ّ
مراجعه به منابع ىبنياز سازد .پرونده علمى هر مقاله پس از شش مرحله كار پژوهشى ،آماده مىشود:
 .6درايفت توج ِ
يهى مدخل :پژوهشگر ،حمدوده مدخل و دامنه ارتباط آن اب مدخلهاى مشابه و موازى را به طور دقيق و مكتوب از
گروه علمى مربوط درايفت و مطالعه مىكند و درابره آن به طور كامل توجيه مىشود.
 .2جست و جوى آايت :پژوهشگر ،آايت مرتبط اب مدخل را گرد مىآورند و در اين زمينه ،از معجمها و فرهنگهاى قرآىن،
جمموعههاى رواىي ،جوامع فقهى ،موسوعههاى اترخيى ،جوامع علوم قرآن ،و كتابهاى اعالم ،به فراخور حال و مقال ،هبره مىجويد.
 .9جست و جو در منابع و تصوير بردارى از آنها :پژوهشگر به بررسى مطالب تفاسري و ديگر كتابهاى مربوط در قلمرو آايت
ايفته شده مىپردازد .در تصوير بردارى از اين منابع ،اصول ذيل رعايت مىشود:
 از منابع مهم و درجه يك ،ات ح ّد ده صفحه سند ،متاماً تصويربردارى مىشود. از منابع مهم و درجه يك كه بيش از ده صفحه سند داشته ابشند و نيز تكنگارىها و مقاالت بيش از ده صفحه ،تصوير صفحهشناسنامه اثر به ضميمه فهرست و چكيدهاى از مطالب سند هتيّه مىشود.
 اطّالعات كتابشناخىت هر اثر به طور كامل ذكر مىشود .در اين مرحله ،رايزىن اب كارشناسان خبشهاى گزينش مدخل و پروندهعلمى و گروههاى علمى نيز صورت مىپذيرد .در مهني مرحله ،پژوهشگر -چنانچه احساس ضرورت كند -اب استادان و كارشناسان
هر موضوع نيز رايزىن مىكند.
 .4چينش درست اسناد :پژوهشگر پس از گردآورى اسناد ،آنها را به ترتيب امهّيّت و اولويّت مىچيند .در چينش اسناد ،به طور
معمول چنني ترتيىب رعايت مىشود :كتابهاى راهنماى آايت ،فرهنگها و واژهانمهها ،تفاسري ،منابع فقهى ،جمامع رواىي ،مآخذ
اترخيى و رجاىل ،تكنگارىها ،دائرةاملعارفها .چينش در جمموعههاى موضوعى مذكور ،براساس اتريخ وفات مؤلّفان صورت مىپذيرد.
 .5تنظيم پرونده و حتليل آن :پژوهشگر اب ارائه اطّالعات ذيل و ضميمه ساخ ِ
نت آنها به اسناد مزبور ،پرونده را تنظيم مىكند:
مشخصات كتاخبانهها ،كارشناسان ،فهرست منابع موجود در پرونده ،و فهرست
 گزارش گردش كار پژوهش ،شامل اطّالعاتى چون ّتصاوير موجود
 فهرست كلّيّه واژههاى مربوط به مدخل ،مهراه اب حتليل ار ِتباطى آنها
 فهرست آايت بررسى شده ،به صورت تفكيكى سرفصلها و حمورهاى پيشنهادى به مثابه پيشطرِح مقاله18

 حتليلهاى كتابشناسانه اي علمى درابره منابع پرونده ،شامل نكاتى كه پژوهشگر در دوره تشكيل پرونده بدانها دست ايفته و بهطور معمول از چشم مقالهنويسان پنهان مىماند.
 .1ارزايىب و تكميل پرونده :شوراىي تركيب ايفته از مسؤول خبش پرونده علمى و سرگروههاى علمى ،هر پرونده را ارزايىب ،و نواقص آن
را رفع مىكنند.
 .4 -5نگارش مقاالت
 .6در زابن مقاالت ،مهمترين اصل ،رعايت «نثر معيار» است؛ يعىن پريوى از قواعد پذيرفته شده مكتوب اي عرىف در قلمرو دستور
زابن ،لغت ،معاىن و بيان ،و ساختار نوشته .روشن است كه مقاالت دائرةاملعارف ،به قلم نويسندگان گوانگون پديد مىآيند و
ِ
مشرتك رعايت «نثر معيار» در مهه آنها به چشم مىخورد ،و مهني ،به جمموعه
تفاوتهاىي از حلاظ ويژگىهاى زابىن دارند؛ ّاما اصل
كار ،نوعى وحدت زابىن مىخبشد.
 .2در تنظيم ساختارى بدنه مقاله ،مهمترين اصل آن است كه چينش و نظم منطقى رعايت شود؛ بهگونهاى كه ات ح ّد امكان ،يك
مطلب ،دوابر در مقالهاى نيايد؛ لذا كوشيده شده ات ارتباط دروىن مطالب ،رايضى و منطقى ابشد .اين ارتباط از حلاظ طوىل ،اتبع
ِ
چينش بندها (اپراگرافها) سعى مىشود كه مطالب مستقل ،درون يك بند جاى گريند و
موضوع هر مقاله است .همچنني در
ارجاع درون
مطالب يك بند اب بند ديگر تداخل نداشته ابشد .هرگاه زمينه پيوند دو مطلب فراهم ابشد ،به جاى تكرار ،از شيوه ِ
مقالهاى استفاده مىشود ات خواننده مطلب مرتبط را در بند خمصوص خود بيابد.
 .9مقاالت اين دائرةاملعارف در قلمروهاى موضوعى تنظيم مىشوند :اتريخ و اعالم ،فقه و حقوق ،فلسفه و كالم ،علوم قرآىن،
معارف و مفاهيم قرآىن ،اداين و  ....به مهني سياق ،گروههاى علمى اب ويژگىهاىي كه پس از اين گفته خواهد شد ،مسؤول هتيّه
مقاالت خواهند بود .قلمرو حمتواىي مقاالت بهگونهاى تفكيك مىشود كه مطالب اصلى يك مقاله اب مقاله ديگر مشرتك نباشد و در
جمموع ،تكرار پيش نيايد .اب اين حال ،گاه تكرار خالصه اي خبشى از مطالب مربوط به مقالهاى در مقاله ديگر الزم است ات خواننده
ِ
تفصيل مطلب در مقاله اصلى ،و امجال و گزارش آن در مقاله مرتبط مىآيد.
بتواند سري مطلب را پى گريد .در اين هنگام،

 .6ويژگىهاى صورى دائرةالمعارف قرآن

اب آنكه كوشيده شده از معيارها و ضوابط دائرةاملعارف نويسى به معناى رايجّ ،تطّى صورت نپذيرد اين دائرةاملعارف ،در چند مورد،
به جهاتى داراى ويژگىهاىي متمايز است .مهمتري ِن اين ويژگىهااز اين قرارند:
 . 6قطع :پس از حبث و فحص فراوان و جست و جو در آاثر مشابه ،اب عنايت به تعريف خماطب اين جمموعه ،هينت علمى بر آن
شد ات دائرةاملعارف حاضر را در قطع وزيرى به چاپ رساند و از شيوه معمول در اين ابب عدول كند .مهمترين ادلّه اين تصميم چنني
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معموال اب قطعهاى بلند از قبيل رحلى و سلطاىن انس ندارند ،و پديد آوردن امكان
است :اجياد ارتباط َسهلتر اب توده خماطبان كه
ً
ِ
محل اين جمموعه براى مبلّغان اي استاداىن كه انچارند آن را در سفر اي هنگام تدريس و هبرهگريىهاى مشابه مهراه خويش داشته ابشند.
َ .2درج منابع :روش معمول براى درج منابع و مآخذ در دائرةاملعارفها سبب مىشود كه انبوهى از صفحهها و سطرها به ذكر منابع
مكرر ّتصيص ايبد .اين پديده ،جز آن كه خوشمنا و مطلوب نيست ،بر حجم و هباى اثر ،چشمگريانه مىافزايد؛ ازاينرو در
ّ
دائرةاملعارف حاضرّ ،اوًال نشاىن منابع در مقاالت به طور كامل درج منىشود و فقط به انم اثر و در صورت تشابه به انم مؤلف نيز
مشخصات كتابشناخىت آاثر را
بسنده مىگردد؛ اثنياً فهرسىت كامل از مآخذ مورد استفاده در هر جملّد ،در اپاين آن داده مىشود كه ّ
نشان مىدهد؛ از اين گذشته ،به جاى آن كه از منابع ،در ضمن مقاله ايد شود ،اپ نوشتهاى ذيل صفحهها به اين كار اختصاص
مىايبد .اين نيز از آن رو است كه درج منابع در البهالى سطور سبب مىشود خواننده نتواند مقاله را چنان كه ابيد سهل و گوارا
خبواند و پى گريد؛ افزون بر اين ،خوشمناىي و زيباىي صفحه نيز مرهون جداسازى منت از اپنوشتها است.
 .7سازمان و گردشكار

سازمان دائرةاملعارف قرآن و گردشكار آن ،از حيث علمى و عملى ،به قرارى است كه مىآيد:
 .6 -3گردش كار
گردش كار از آغاز ات فرجام ،به اختصار چنني است:
 .6تصويب و تعريف مدخلها
 .2تشكيل پرونده علمى
 .9كنرتل پرونده علمى
 .4نگارش مقاله
 .5حروفنگارى
 .1ارزايىب و اصالح مقاله در گروه
 .3كنرتل مآخذ
 .9ويرايش و مقابله
ّتصصى به تناسب موضوع مقاله
 .8ارزايىب مقاله در شوراى حتريريّه ّ
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 .61اصالح هناىي مقاله
 .66تكميل و ويرايش و اصالح حروف نگارى براساس اصالحات هناىي
 .62كنرتل هناىي.
 .6 -3مهكاران
روشن است كه در اجنام كارى چنني سرتگ ،جمموعهاى از مهراهان و مهدالن دست به دست هم دادهاند كه ذكر انم يكايك آانن به
راسىت متع ّذر است؛ ّاما در اين ميان ،برخى ،مهكارى بيشترى داشتهاند و ذكر انم ايشان در حقيقت به منزله مسؤوليّتپذيرى و
عرضه شناسنامهاى مستند از اثر است؛ ازاينرو ،در اينجا فهرست مهكاران دائرةاملعارف قرآن ،اب صبغه ايد شده ،آورده مىشود و نيز
از كوشش مهه مؤلّفان ارمجند كه انمشان در ذيل مقاالت آمده است و متام سروراىن كه ذكر انمشان در اين تنگنا ميسور نيست،
شكرگزارى مىگردد.
عبدالرضا ايزدپناه كه پيشتر در مست «مسؤول مركز فرهنگ و معارف قرآن»،
حجتاالسالم واملسلمني
در عني حال ،سزاوار است از ّ
ّ
پيشنهاد طرح تدوين دائرةاملعارف را ارائه داده ،پىگريى كردند ،حجج اسالم سيّدحمسن ساداتفخر و علريضا امياىنمق ّدم كه در هتيّه
حجتاالسالم واملسلمني على خراساىن كه افزون بر مسؤوليّت خبش تدوين مقاالت ،در
طرح خنست دائرةاملعارف مهكارى داشتندّ ،
ِ
حساس و چشمگري در اداره امور برعهده داشتهاند ،و
مسَت «جانشني مسؤول دائرةاملعارف» و نيز «مسؤوليّت دائرة املعارف» نقشى ّ
حجتاالسالم واملسلمني جناب آقاى
سراجنام هينت مديره حمرتم دفرت تبليغات اسالمى حوزه علميّه قم و رئيس ارمجند آن دفرتّ ،
عزهم -انم برده ،تقدير و تشكر كنم و توفيقات روزافزون مهه خدمتگزاران به ساحت قدس قرآن كرمي را از
جعفرى گيالىن -زيد ّ
خداوند تبارك و تعاىل مسنلت منامي؛ به اميد هبرهمندى از هدايت و شفاعت قرآن و عرتت در دنيا و آخرت.
حممد صادق يوسفی مقدم
مسؤول مركز فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
مآخذ پيشگفتار

 .6دائرةاملعارف تشيّع :ج ( 3مدخل دائرةاملعارف).
 .2دائرةاملعارف فارسى (مصاحب) :ج ( 9مدخل دائرةاملعارف).
 .9راهنماى مؤلّفان و حم ّققان :مركز دائرةاملعارف بزرگ اسالمى ،هتران 6919 ،ش.
 .4شيوهانمه دائرةاملعارف امام حسني عليه السالم :پژوهشكده حتقيقات اسالمى سپاه ،قم 6933 ،ش.
 .5شيوهانمه دائرةاملعارف قرآن كرمي :مركز فرهنگ و معارف قرآن كرمي ،قم 6933 ،ش.
 .1شيوهانمه دانشانمه جهان اسالم :بنياد دائرةاملعارف اسالمى ،هتران 6932 ،ش.
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 .3طرح تدوين دائرةاملعارف تشيّع :بنياد اسالمى طاهر ،هتران 6912 ،ش.
 .9فرهنگانمه ادىب فارسى (مدخل دائرةاملعارف) :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى ،هتران 6931 ،ش.
 .8لغتانمه فارسى (دهخدا)( :مدخل دائرةاملعارف).
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ابريشم

آسانى

آموزش
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آسايش
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ابقى /اسما و صفات ...

آسيه

آهن

ابالغ
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آشوب

آيات خدا

ابن ا ّم مكتوم

صف بن َب ْرخِ يا
آ َ

آيات انفسى

ابن تابوت

آفاق

آيات نام دار

ابن خطل

آفتاب

آيه

ابن ذى الخويصره
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ابن ِزبَ ْعرى

ابوثُمامه

ابودجانه انصارى

ابن سبيل

ابوجمعه

ابودحداح انصارى

ابن صوريا

ابوجندل عامرى

ابودَرداء انصارى

ابن عبدياليل

ابوالجواظ

ابوذر غفارى

ابن مسعود

ابوجهل

ضرى
ابورافع نَ َ

ابواألشدّين

ابو ُجهينه

ابوزَ معه اسدى

سلَمى
ابواألعور ُ

ابوحذيفة بن عتبه

ابوسفيان

ابوايّوب انصارى

ابوال ُحصين انصارى

سلَمه مخزومى
ابو َ

ابوالبخترى

ابوالحكم

ابوصرمه خزرجى

ابوبكر

ابوخيثمه انصارى

كتاب شناسى

همكاران علمى جلد اول

اهلل پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .65امياىن مقدم -رمحت ّ
 .61امياىن مقدم -علريضا ارزايب حمتواىي مقاالت و مسؤول
خبش پرونده علمى ()6938 -6931
 .63پريعبّاسىُ -يىي پژوهشگر و ارزايب پروندههاى علمى
 .69تبادكاىن -سيد حسن ارزايب حمتواىي مقاالت
 .68اثبىت -حمسن پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .21مجاىل -امحد پژوهشگر خبش تدوين مقاالت
 .26حسيىنزاده -سيّد عبدالرسول پژوهشگر و ارزايب
پروندههاى علمى
 .22حسيىن (ژرفا) -سيّد ابوالقاسم مشاور علمى
 .29خراساىن -على جانشني مسؤول دائرة املعارف
( )6938 -6931مسؤول دائرةاملعارف
( 6991به بعد) ،ارزايب حمتواىي مقاالت ومسؤول خبش
تدوين مقاالت
اهلل پژوهشگر ،ارزايب پروندههاى
 .24خراساىن -لطف ّ
علمى و مسؤول خبش پرونده
علمى ( 6991به بعد)

 .6آمثى -ابوالفضل پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .2آقازاده -فتّاح ارزايب حمتواىي مقاالت
 .9امحدى كاشاىن -ابوالفضل پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .4ارجى -على اكرب پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .5اسحاق نيا -رضا ارزايب حمتواىي مقاالت و مسؤول خبش
فلسفه و كالم
 .1اسدى كاخكى سيدمصطفى ارزايب حمتواىي مقاالت و
مسؤول خبش فقه
 .3اسالمى -على ارزايب حمتواىي مقاالت
 .9امساعيلى -مهران پژوهشگر خبش تدوين مقاالت
 .8امساعيلى جويناىن -امساعيل پژوهشگر خبش پرونده
علمى
 .61اكربى كارمزدى -حممد پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .66اهلل اكربى -حممد ارزايب حمتواىي مقاالت
حممد حسني مشاور علمى
 .62اهلىزادهّ -
اهلل مراد پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .69انصارى نياّ -
 .64اورعى -مرتضى ارزايب حمتواىي مقاالت و مسؤول خبش
گزينش و تعريف مدخلها
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 .59حمامى -مصطفى مسؤول دائرةاملعارف (-6931
)6938
 .54حمقق راد -مصطفى پژوهشگر خبش پرونده علمى
حممد پژوهشگر خبش پرونده
 .55مصباحى دستجردىّ -
علمى
 .51مصطفىپور -حممدرضا ارزايب حمتواىي مقاالت
 .53معمورى -على ارزايب حمتواىي مقاالت
 .59موسوىامحدآابدى -سيّد جمتىب پژوهشگر خبش پرونده
علمى
دحممدهادى ارزايب حمتواىي
 .58موسوى خراساىن -سيّ ّ
مقاالت
حممد حسن مشاور علمى
 .11مهدوى مهرّ -
 .16مهندسى -حممدمهدى ارزايب حمتواىي مقاالت
 .12نصريى -على ارزايب حمتواىي مقاالت
 .19واسعى -سيّد علريضا ارزايب حمتواىي مقاالت و مسؤول
خبش اتريخ و اعالم
 .14يوسفزاده -حسني على پژوهشگر خبش پرونده علمى
مهكاران پشتيباىن علمى

 .25خراساىن نژاد -رضا پژوهشگر و ارزايب پروندههاى
علمى
 .21درايب -حسني ارزايب پروندههاى علمى
 .23دشىت -سيّد حممود ارزايب حمتواىي مقاالت و مسؤول
خبش علوم قرآىن
 .29دهقان -اكرب مشاور علمى
 .28دهنوى -حسني ويراستار
حممد هادى پژوهشگر خبش پرونده
 .91ذبيحزاده روشنّ -
علمى
 .96رحيميان -حسن ارزايب حمتواىي مقاالت
 .92رفعتنژاد -حممدنقى پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .99رمضاىن -حسن ارزايب حمتواىي مقاالت
 .94رمضاىن -رضا ارزايب حمتواىي مقاالت
 .95روحى -ابوالفضل ارزايب حمتواىي مقاالت
 .91زهدى -جميد ارزايب پروندههاى علمى
 .93سادات -سيّد امحد پژوهشگر خبش پرونده علمى
حممد پژوهشگر ،ارزايب پروندههاى علمى
 .99سحرخوانّ -
و مسؤول خبش مقابله علمى
 .98سعادتى تبار -على پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .41صادقى -تقى پژوهشگر و ارزايب پروندههاى علمى
 .46صادقىفدكى -سيّدجعفر ارزايب پروندههاى علمى
 .42صادقى -حمسن ارزايب حمتواىي مقاالت
 .49صحفى -سيّد جمتىب پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .44ضياء توحيدى -حسن مشاور علمى
 .45طيىب چوبرى -امحد پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .41عابدى -امحد مشاور علمى
عبداهللآابدى -سليمان ارزايب حمتواىي مقاالت
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 .49عاليشاهى -امحد پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .48قامسيان -على پژوهشگر خبش پرونده علمى
 .51قدسى -امحد ارزايب حمتواىي مقاالت
 .56كاردان -رضا مشاور علمى
 .52گودرزى -حممود پژوهشگر و ارزايب پروندههاى علمى

اهلل حروف نگار
 .15آزادى -ابب ّ
حمرم امور اجراىي
 .11ابداىلّ -
 .13ابراهيمى -سيد هادى حروف نگار
 .19استادآقا -حممد حسني (و مهكاران) معاون ادارى-
ماىل ()6939 -6933
حممدتقى حروفنگار و صفحه آرا
 .18جعفرىّ -
 .31مجشيدىنيا -علريضا دبري اجراىي
 .36چناره -رمضان تكثريگر
 .32حائرىنژاد -امساعيل امور اجراىي
مصحح و مقابلهگر
 .39حسينيان -سيّد ابراهيم ّ
مصحح و مقابلهگر
حممدكاظم ّ
 .34ذاكررضوى -سيّد ّ
 .35سادات -سيّد على (و مهكاران) مسؤول خبش
خدمات پژوهشى
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 .38قنربى -اكرب دبري اجراىي خبش تشكيل پرونده علمى
متخصص رااينه
اسداهلل
 .91موسوى عبادى -سيّد
ّ
ّ
 .96مريخاىن -ايّوب كتابدار
حممدعلى مسؤول كتابخانه
 .92هاشمزاده ّ

 .31عشرتى -غالمعباس (و مهكاران) معاون ادارى ماىل
( 6938به بعد)
 .33فرهادى -حممد تكثريگر
 .39قماشى -سيّد مهدى كتابدار
مداخل و موضوعات جلد دوم
ابوطالب

أثام

احزاب  /غزوه

ابو َ
طلحه انصارى

اجاره

احسان

ابوالعاص ...

اجازه => اذن

احسن الحديث

ابوعامر راهب

اجبار => اكراه

احسن الخالقين => ...

ابوعبدالرحمن => ...

اجتبا

احسن القصص

عبَيده َج ّراح
ابو ُ

اجتماع => جامعه

احصار و صدّ

ابوعقيل انصارى

اجتهاد

احصان

اَبوفُكَيهه ...

اجداد => نياكان

احضار

ابو قيس ...

اجر => ثواب

احق => حق/اسما و ...

ابولُبابه انصارى

اجرت

احقاف

ابولَ َهب بن ...

اِجزاء

احقاف

ابومِ رثَد

ا َ َجل

احكام => ُحكم

ابو مسعود ثقفى => ...

اجماع

احكم الحاكمين... /

ابو ُمعَ َّمر ...

اَحبار

احمد(ص)

س َره
ابو َمي َ

احباط و تكفير

اِحياء => حيات

ابوهند َحجّام

احتجاج

اِخبات

ضرى
ابوياسر نَ َ

احترام

اختصاصات محمد(ص) ...

سلَمى
سر َ
ابوال َي َ

احتضار

اختالف

ى بن َخلَف
اُب ّ

اِحتالم => جنابت

اختيار => ...

ى بن كَعب
اُبَ ّ

احتياط => اصل ...

اخراج => آوارگى

اتّحاد

أ َ َحد

اخالص

اتمام حجّت

ا ُ ُحد/غزوه

اخالص

اتّهام => افترا

اِحرام

اخالق

اثاث

احزاب

اخالل گرى => فتنه
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اَخنَس بن شَريق

ارتداد

ازدواج

اخوان الشياطين => ...

ارتشا => رشوه

ازدواج موقّت

اخوت
ّ

ارث

ازالم

ادب

اَرحام => ...

ازواج النبى => ...

ادبيات قرآن

ارحم الراحمين => ...

اژدها => عصاى ...

ادريس

اردوگاه نظامى => ...

اسارت

اذان

ارشاد => تبليغ

اساطير

اذن

ارض مبارك => ارض ...

اسامة بن حبيب ...

اذن الهى

ارض مقدّس

اسامة بن زيد

اذيّت

ارض موعود => ارض ...

اسب

اراده

ا َِرم

اسباب نزول

اَر َبدبن قيس

اِرميا

كتاب شناسى

اربعين

اِرهاص

ارتجاع

اريحا => بيت ...

همکاران علمی جلد دوم
 .1آقازاده ـ فتاح؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .12اسماعيلى جوينانى ـ اسماعيل؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .2ابوطالبى ـ محمد؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .13اعرافى ـ محمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .3احمدى كاشانى ـ ابوالفضل؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .14اكبرزاده ـ رجب؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .4احمدى پناه ـ احمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .15اكبرى كارمزدى ـ محمد؛ پژوهش گر بخش مقابله علمى

 .5ارجى ـ على اكبر؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .16هللا اكبرى ـ محمد؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .6اسحاق نيا ـ رضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت ،مسؤول بخش فلسفه
و كالم و عضو شوراى علمى دائرة المعارف ها

 .17انصارى نيا ـ هللا مراد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى
 .18اورعى ـ مرتضى؛ مسؤول بخش گزينش و تعريف مدخل ها

 .7اسدى ـ على؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .19ايمانى مقدم ـ رحمت هللا؛ پژوهش گر بخش مقابله علمى

 .8اسدى كاخكى ـ سيد مصطفى؛ ارزياب محتوايى مقاالت ومسؤول
بخش فقه وحقوق

 .21ايمانى مقدم ـ عليرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسؤول
بخش تاريخ و اعالم ( 1381به بعد)

 .9اسعدى ـ محمد؛ مشاور علمى

 .21بابايى ـ على اكبر؛ مشاور علمى

 .11اسالمى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارف ها

 .22پيرعباسى ـ يحيى؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .11اسماعيلى ـ مهران؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .23جمالى ـ احمد؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت
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 .24حسينى زاده ـ سيد عبدالرسول؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .51طيبى چوبرى ـ احمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .25حسينى (ژرفا) ـ سيد ابوالقاسم؛ مشاور علمى

 .51عاليشاهى ـ احمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .26خراسانى ـ على؛ مسؤول دائرة المعارف ،مسؤول بخش تدوين
مقاالت و عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارف ها

 .52عبدهللا آبادى ـ سليمان؛ ارزياب محتوايى مقاالت
 .53علوى ـ سيد سليمان؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .27خراسانى ـ لطف هللا؛ مسؤول بخش پرونده علمى

 .54قاسمى ـ احمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .28خراسانى ـ محمدمهدى؛ پژوهش گر بخش گزينش و تعريف
مدخل ها

 .55قاسميان ـ على؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى
 .56قيومى ـ محمدباقر؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .29خراسانى نژاد ـ رضا؛ پژوهش گر و ارزياب پرونده هاى
علمى

 .57كوثرى ـ عباس؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارف ها

 .31درياب ـ حسين؛ ارزياب پرونده هاى علمى

 .58گودرزى ـ محمود؛ پژوهش گر و ارزياب پرونده هاى علمى

 .31دشتى ـ سيد محمود؛ ارزياب محتوايى مقاالت ومسؤول بخش
علوم قرآنى

 .59مجدى ـ عبدالصمد؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت
 .61مصباحى دستجردى ـ محمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .32دهنوى ـ حسين؛ ويراستار

 .61مصطفى پور ـ محمدرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .33ذبيح زاده روشن ـ محمدهادى؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت
 .34رسايى ـ موسى؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .62معمورى ـ على؛ ارزيـــاب محتـوايـى مقـاالت و مسؤول بـخش
معارف و مفاهيم

 .35رضايى بيرجندى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة
المعارف ها

 .63مغيثى ـ غالمرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .36رفعت نژاد ـ محمدنقى؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .64موسوى احمدآبادى ـ سيد مجتبى؛ پژوهش گر بخش گزينش و
تعريف مدخل ها

 .37رمضانى ـ حسن؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .65مهندسى ـ محمدمهدى؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .38رمضانى ـ رضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .66ميرسپاه ـ اكبر؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .39روحى ـ ابوالفضل؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .67نكونام ـ جعفر؛ مشاور علمى

 .41زاهدى ـ غالمرضا؛ مشاور علمى
 .41زنگويى ـ على؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .68واسعى ـ سيد عليرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسؤول
بخش تاريخ و اعالم (تا )1381

 .42زهدى ـ مجيد؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .69هاشم زاده ـ محمدعلى؛ مشاور كتاب شناسى

 .43سادات ـ سيد احمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .71يوسف زاده ـ حسين على؛ پژوهش گر بخش مقابله علمى

 .44سامانى ـ سيد محمود؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .71يوسفى مقدم ـ محمدصادق؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .45سحرخوان ـ محمد؛ مسؤول بخش مقابله و بازبينى علمى
همكاران پشتيبانى علمى

 .46شفيعى ـ حسين؛ ارزياب محتواى مقاالت
 .47صادقى ـ تقى؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت
 .48صادقى فدكى ـ سيد جعفر؛ پژوهش گر بخش تدوين مقاالت

 .1آزادى ـ باب هللا؛ حروف نگار

 .49صحفى ـ سيد مجتبى؛ پژوهش گر بخش پرونده علمى

 .2ابدالى ـ محرم؛ امور اجرايى
 .3ابراهيمى ـ سيد هادى؛ حروف نگار
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 .4جعفرى ـ محمدتقى؛ حروف نگار

 .11عشرتى ـ غالم عباس (و همكاران)؛ معاون ادارى مالى

 .5جمشيدى نيا ـ عليرضا؛ دبير اجرايى

 .11قماشى ـ سيد مهدى؛ كتاب دار

 .6حائرى نژاد ـ اسماعيل؛ امور اجرايى بخش پرونده علمى

 .12موسوى عبادى ـ سيد اسدهللا؛ رئيس اداره فناوری و فرآوری
اطالعات

 .7حسينيان ـ سيد ابراهيم؛ مصحّح و مقابله گر

 .13مولوى ـ على؛ تكثيرگر

 .8ذاكررضوى ـ سيد محمدكاظم؛ مصحّح و مقابله گر

 .14ميرخانى ـ ايوب؛ كتاب دار

 .9سادات ـ سيد على (و همكاران)؛ مسؤول بخش خدمات پژوهشى

مداخل و موضوعات جلد سوم
اَسباط

استفتاء => فتوا

راره
ا َ ْسعَدبن ُز ِ

استبداد

استقامت

اسفل السافلين => ...

استثمار

استقبال => پيشواز

اسكندر => ...

اِستثناء

استقالل

اسالم

اِستحسان

استكبار

اسلحه => سالح

استخاره

استمداد => نصرت

ا َ ْسلَعبن ...

استخوان

استنباط => اجتهاد

اسلوب بيانى قرآن ...

اِستدراج

استهزاء

اسم => نامگذارى

اَستر

استيصال => ...

اسم اعظم

استراق سمع

استيمان => امان

اَسما ْء بنت ...

اِسترجاع

اسحاق(ع)

اَسْماء بنت ...

استشهاد => گواهى

ع َبيد ...
سد بن ُ
اَ َ

اَسما ْء بنت ...

اِستسقا

سد بن َك ْعب ...
اَ َ

اَسما ْء بنت يزيد

اِستصحاب

إسراء => معراج

اسماى خدا => ...

اِستضعاف

اِسراء/سوره

اسماء و صفات قرآن ...

استطاعت => ح ّج

اسراف

اسماعيل(ع)

اِستعاذه

اسرافيل

...

اِستعاره

اسرائيل => يعقوب

اسماعيل ...

اِستعانت

اِسرائيليّات

اَسماء و صفات

اِستغاثه

اسرع الحاسبين => ...

اسماى حسنا => ...

اِستغفار

اسرع الماكرين => ...

اسم جالله => ...
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اَسودبن َخلَف ...

اَصحاب رايات

اصل احتياط

...

س
اَصحاب َر ّ

اصل برائت

عبْد ...
اَس َْودبن َ

اَصحاب َرقيم

اصل حلّيت => ...

اسود بن ّ
مطلب => ...

سبت
اَصحاب َ

اصل صحت

ع ْنسى
سود َ
اَ َ

اصحاب سعير => ...

اصل عدم تذكيه => ...

اُسوه

اصحاب سفينه => ...

اصل لزوم

ضير
ا ُ ِسيْدبن ُح ِ

اَصحاب شِمال

اضطراب => آرامش

ِبن ...
اُ َ
سيد ِ

صفَّه
اَصحاب ُ

اضرار => ضرر

سيدِبن َك ْعب ...
اُ َ

عقَبَه
اَصحاب َ

اضطرار

سيد) ...
سير (ا ُ َ
اُ َ

اَصحاب فيل

اضالل => ضاللت

اشتراك در قرآن

اصحاب قبور => مرگ

اطاعت

اَشراط الساعه

اَصحاب القَ ْر َيه

اطعام

اَشراف => َمالَء

اَصحاب قَليب

اطعمه => خوردنيها

شربِه => ...
اَ َ

اَصحاب كَهف

اطمينان => آرامش

اِشعار و تقليد

اَصحاب لِواء

اعتدال

ا َ ْشعَث بن قَيس

اصحاب محمد(ص) => ...

اعتراف => اقرار

اشك => گريه

اصحاب موسى(ع) => ...

اعتكاف

اِ ْشموئيل => ...

اَصحاب َمد َين

اعجاز => معجزه

ا َ ْش ُهر ُح ُرم => ...

اَصحاب َم ْشئ َ َمه ...

اعجاز قرآن

ا َ ْش ُهر معلومات ...

اصحاب َم ْي َمنَه ...

اعجاز قرآن /بيانى

اَصحاب اُخدود

اصحاب نار => ...

اعجاز ...

اَصحاب اَعراف

اَصحاب يَمين

اعجاز قرآن /عددى

اَصحاب ا َ ْيكَه

اَصدَق => صادق ... /

اعجاز قرآن /عدم ...

اصحاب پيامبر => ...

اصرم => خضر

اعجاز قرآن /علمى

اصحاب جحيم => ...

اِصطِ فاء

اعجاز قرآن /غيبى

اَصحاب ال َجنَّه

اصل اباحه => ...

اعجاز قرآن... /

اصحابُ ال َجنَّه ...

اصالح

اعجاز قرآن... /

اَصحاب حِ جْر => ...

اصالح ذات البين ...

كتاب شناسى
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همکاران علمی جلد سوم :
 .26خراسانى ـ على؛ مسئول دائرة المعارف ،مسئول بخش تدوين
مقاالت و عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها

 .1آقازاده ـ فتاح؛ ارزياب محتوايى مقاالت
 .2ابوطالبى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت
 .3احمدى پناه ـ احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .27خراسانى ـ لطف هللا؛ ارزياب پرونده هاى علمى ،مسئول بخش
پرونده علمى

 .4ارجى ـ على اكبر؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .28خراسانى ـ محمدمهدى؛ پژوهشگر بخش تدوين مالقات

 .5ارشاد خواه ـ اسماعيل؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .29خراسانى نژاد ـ رضا؛ پژوهشگر و ارزياب پرونده هاى علمى

 .6اسحاق نيا ـ رضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت ،مسئول بخش فلسفه
و كالم و عضو شوراى علمى دائرة المعارفها

 .31درياب ـ حسين؛ ارزياب پرونده هاى علمى

 .7اسدى ـ على؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش اديان

 .31دشتى ـ سيد محمود؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
علوم قرآنى

 .8اسدى كاخكى ـ سيد مصطفى؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول
بخش فقهوحقوق

 .32ذبيح زاده روشن ـ محمدهادى؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت
 .33رسايى ـ موسى؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .9اسعدى ـ محمد؛ مشاور علمى

 .34رضايى بيرجندى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة
المعارفها

 .11اسالمى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها و
مسئول بخش ويرايش

 .35رفعت نژاد ـ محمدنقى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .11اسماعيلى ـ مهران؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .36رمضانى ـ حسن؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .12اسماعيلى جوينانى ـ اسماعيل؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .37روحى ـ ابوالفضل؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .13اعرافى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .38زهدى ـ مجيد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .14اكبرى كارمزدى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .39سامانى ـ سيد محمود؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .15هللا اكبرى ـ محمد؛ ارزياب محتوايى مقاالت
 .16انصارى نيا ـ هللا مراد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .41سحرخوان ـ محمد؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
مقابله و بازبينى علمى

 .17اورعى ـ مرتضى؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
گزينش و تعريف مدخلها

 .41شفيعى ـ حسين؛ ارزياب محتوايى مقاالت و عضو بخش
ويرايش

 .18ايازى ـ سيد محمدعلى؛ مشاور علمى

 .42صادقى ـ تقى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .19ايمانى مقدم ـ رحمت هللا؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .43صادقى فدكى ـ سيد جعفر؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .21ايمانى مقدم ـ عليرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .44عاليشاهى ـ احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .21بابايى ـ على اكبر؛ مشاور علمى

 .45عبدهللا آبادى ـ سليمان؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .22پيرعباسى ـ يحيى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .46عزيزى كيا ـ غالمعلى؛ مشاور علمى

 .23جمالى ـ احمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .47قاسميان ـ على؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .24حسينى زاده ـ سيد عبدالرسول؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .48كوثرى ـ عباس؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها

 .25حسينى (ژرفا) ـ سيد ابوالقاسم؛ مشاور علمى

 .49گودرزى ـ محمود؛ پژوهشگر و ارزياب پرونده هاى علمى
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همكاران پشتيبانى علمى

 .51گرامى ـ على؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت
 .51مجدى ـ عبدالصمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت
 .52مصطفى پور ـ محمدرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .1آزادى ـ باب هللا؛ خدمات نشر

 .53معمورى ـ على؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
معارف و مفاهيم

 .2ابراهيمى ـ سيد هادى؛ حروف نگار
 .3جعفرى ـ محمدتقى؛ حروف نگار

 .54مغيثى ـ غالمرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .4حائرى نژاد ـ اسماعيل؛ امور اجرايى بخش پرونده علمى

 .55موسوى احمدآبادى ـ سيد مجتبى؛ پژوهشگر بخش گزينش و
تعريف مدخلها

 .5حسن پور ـ حسين؛ كتابدار

 .56مهندسى ـ محمد مهدى؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .6حسينى ـ سيد رحيم؛ مصحّح و مقابله گر

 .57نكونام ـ جعفر؛ مشاور علمى

 .7حسينى ـ سيد شكرهللا؛ مصحّح و مقابله گر

 .58واسعى ـ سيد عليرضا؛ ارزياب محتوايـى مقاالت و مسئول
بخش تاريخ و اعالم (تا سال )1381

 .8سادات ـ سيد على (و همكاران)؛ مسئول بخش خدمات پژوهشى
 .9عشرتى ـ غالم عباس (و همكاران)؛ معاون ادارى مالى

 .59هاشم زاده ـ محمدعلى؛ مشاور كتابشناسى

 .11گودرزى ـ محمد؛ دبير اجرايى

 .61يوسف زاده ـ حسينعلى؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .11لطفى ـ مهدى؛ بانك اطالعات

 .61يوسفى مقدم ـ محمدصادق؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .12موسوى عبادى ـ سيد اسدهللا؛ رئيس اداره فناوری و فرآوری
اطالعات
 .13مولوى ـ على؛ تكثيرگر

مداخل و موضوعات جلد چهارم :
اِعجام قرآن

اِغوا => ضاللت

افق مبين => افق ...

اَعداد

اِفتاء => فتوا

اِفك => قصه افك

اِعدام

اِفترا

اِفالس => اعسار

اَعراب

افراط و تفريط => ...

اَفالك => فلك

اِعراب قرآن

افزون طلبى => ...

اقانيم سه گانه => ...

اَعراف => اصحاب ...

اِفساد => فساد

اِقتداء => اسوه

اَعراف  /سوره

افسانه => اساطير

اقتدار => قدرت

اِعسار

افسانه غرانيق

اِقتصاد

اَعالم قرآن

افسون => سِحر

اِقرار

اعلم => عليم/اسما ...

اِفطار => روزه

اقرب => قريب/اسما ...

اعلى => على/اسما ...

افعال خدا => اسما ...

ا َ ْق َرع بن حابِس

اعلى/سوره

افق اعلى

اقليت و اكثريت
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اكثريّت => أقليّت ...

امتحان

اميد

...

امت قائمه

اميرالمؤمنين => ...

اِكراه

امت مسلمه

ا ُ َميمِ ه دختر ...

اكرم => ذوالجالل ...

امت مقتصده

اميّة بن ابى صلت ...

اكمال دين

ا ّمت وسط

اميّة بن َخلَف

االغ

ا ّم جميل

انابه

التقاط

ا ّم حبيبه

انار

اِلحاد => كفر

ا ّم حكم بنت ابى ...

انبياء(عليهم ...

الفت => دوستى

امداد => نصرت

انبياء/سوره

اُلگو => اسوه

امدادهاى غيبى

انتحار => خودكشى

الل
ّ

امرئ القيس بن ...

انتقام

الواح موسى

امر الهى

اَنجير

الوان => رنگ

امربه معروف و ...

انجيل

إله

ا ّم رومان

انحصارطلبى

اِلهام

ا ّم سلمه

اندوه => حزن

اِلياس

ا ّم شريك انصارى

اندرز => موعظه

الياسين => الياس

امضا و تأسيس

انديشه => تف ّكر

سع
اَل َي َ

ا ّم عماره انصارى

انذار

ا ّم ايوب => ...

ا ّم القرى => م ّكه

اِنساء

اِمامت

ا ُ ّم الكتاب

انسان

امام حسن (عليه ...

أ ّم كجه (كحه) ...

انسان/سوره

امام حسين (عليه ...

ا ّم كلثوم بنت ...

انسان كامل

امام على(عليه ...

ا ّم كلثوم بنت ...

اَنَس بن نَضْر

امام مبين

ا ّم المؤمنين => ...

اِنشاء

امام مهدى(عليه ...

ا ّم مهزول بنت ...

اِنشاءهللا => ...

اماميه => شيعه

امنيت

انشراح/سوره

امان

امهال => استدراج

انشقاق/سوره

امانت

ا ُ ّمى

انصاب

ا ّمت

اميّون => ا ّمى

انصار
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انصار عيسى(عليه ...
اِنصاف => عدل
انطاكيه
انعام
انعام/سوره
انفاق
كتاب شناسى

همکاران علمی جلد چهارم :

 .1آقازاده ـ فتاح؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .12اكبرى كارمزدى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .2ابوطالبى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .13هللا اكبرى ـ محمد؛ مشاور علمى

 .3احمدى ـ ابوالفضل؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .14اورعى ـ مرتضى؛ مسئول بخش گزينش و تعريف مدخلها

 .4ارجى ـ على اكبر؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .15ايازى ـ سيد محمدعلى؛ مشاور علمى

 .5اسحاق نيا ـ رضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت ،مسئول بخش فلسفه
و كالم و عضو شوراى علمى دائرة المعارفها

 .16ايمانى مقدم ـ رحمت هللا؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى
 .17ايمانى مقدم ـ عليرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .6اسدى ـ على؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسؤول بخش اديان

 .18بابايى ـ على اكبر؛ مشاور علمى

 .7اسدى كاخكى ـ سيد مصطفى؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .19پيرعباسى ـ يحيى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .8اسعدى ـ محمد؛ مشاور علمى

 .21جمالى ـ احمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .9اسالمى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها و
مسئول بخش ويرايش

 .21حسينى زاده ـ سيد عبدالرسول؛ ارزياب محتوايى مقاالت
 .22حسينى (ژرفا) ـ سيد ابوالقاسم؛ مشاور علمى

 .11اسماعيلى ـ مهران؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسؤول بخش
تاريخ و اعالم

 .23حيدرى ـ جعفر؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .11اسماعيلى جوينانى ـ اسماعيل؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
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 .24خامه گر ـ محمد؛ مشاور علمى

 .51محقق ـ مصطفى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .25خراسانى ـ على؛ مسئول دائرة المعارف ،مسئول بخش تدوين
مقاالت و عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها

 .51مصباحى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .52مصطفى پور ـ محمدرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .26خراسانى ـ لطف هللا؛ ارزياب پرونده هاى علمى و مسئول
بخش پرونده علمى

 .53معرفت ـ محمد هادى؛ مشاور علمى

 .27خراسانى ـ محمد مهدى؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .54معمورى ـ على؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
معارف و مفاهيم

 .28خراسانى نژاد ـ رضا؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .55معمورى ـ محمد جواد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .29خيرخواه علوى ـ سيد على؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .56مغيثى ـ غالمرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .31درياب ـ حسين؛ ارزياب پرونده هاى علمى

 .57موسوى احمدآبادى ـ سيد مجتبى؛ پژوهشگر بخش گزينش و
تعريف مدخلها

 .31دشتى ـ سيد محمود؛ ارزياب محتوايى مقاالت ومسئول بخش
علوم قرآنى

 .58مهندسى ـ محمد مهدى؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .32ذبيح زاده روشن ـ محمدهادى؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .59نكونام ـ جعفر؛ مشاور علمى

 .33رضايى بيرجندى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة
المعارفها

 .61واسعى ـ سيد عليرضا؛ مشاور علمى

 .34رفعت نژاد ـ محمدنقى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .61هاشمى ـ سيد رضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
فقه و حقوق

 .35رمضانى ـ حسن؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .62يوسف زاده ـ حسينعلى؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .36زهدى ـ مجيد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .63يوسفى مقدم ـ محمدصادق؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .37سادات ـ سيد احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .38سامانى ـ سيد محمود؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

همكاران پشتيبانی علمی

 .39سحرخوان ـ محمد؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
مقابله و بازبينى علمى
 .41سعادتى تبار ـ على؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .1آزادى ـ باب هللا؛ مسئول خدمات نشر

 .41شاكر ـ محمد كاظم؛ مشاور علمى

 .2اسماعيلى ـ سيد محمد؛ مصحّح و مقابله گر

 .42صادقى فدكى ـ سيد جعفر؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .3جعفرى ـ اباذر؛ مديريت نرم افزار كتابخانه

 .43طيبى ـ احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .4جعفرى ـ محمدتقى؛ حروفنگار

 .44عبدهللا آبادى ـ سليمان؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .5حائرى نژاد ـ اسماعيل؛ امور اجرايى بخش پرونده علمى

 .45قدمى ـ غالمرضا؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .6حسن پور ـ حسين؛ كتابدار

 .46كوثرى ـ عباس؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها

 .7رضازاده ـ مهدى؛ كتابدار

 .47گودرزى ـ محمود؛ پژوهشگر و ارزياب پرونده هاى علمى

 .8سادات ـ سيد على (و همكاران)؛ مسئول بخش خدمات پژوهشى

 .48گرامى ـ على؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .9عشرتى ـ غالمعباس (و همكاران)؛ معاون ادارى مالى

 .49مجدى ـ عبدالصمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .11فطرس ـ اسدهللا؛ كتابدار
 .11گودرزى ـ محمد؛ دبير اجرايى
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 .12موسوى پور ـ سيد محمدحسين؛ مديريت كتابخانه

 .15مولوى ـ على؛ تكثيرگر

 .13موسوى تبار ـ سيد جعفر؛ مصحّح و مقابله گر

 .16هاشم زاده ـ محمدعلى؛ كتابشناس

 .14موسوى عبادى ـ سيد اسدهللا؛ رئيس اداره فناوری و فرآوری
اطالعات

مداخل و موضوعات جلد پنجم :
انفال
انفال/سوره
انفطار/سوره
انكار => تكذيب
انگشت
انگور
اوس بن صامت ...
اوس بن قيظى
اوس و خزرج
اوالد => فرزند
ّاول
اولوا االبصار => ...
اولوا االرحام => ...
اولوا االلباب => ...
اولوا االمر
اولوا العزم
اولوا العلم => ...
اولوا القربى => ...
الل
اولياء ّ
اولياى شيطان => ...
اولى  /اسما و ...
اهداف و مقاصد سور ...

اهل انجيل => ...

ايّوب(ع)

اهل بغى => بغى

بِئر َمعونه

اهل بيت(ع)

باب ّ
حطه

اهل بيت و قرآن

بابل

اهل التقوى

باد

اهل َحضور => ...

بادئ => مبدئ ... /

أهل الذكر

باديه نشينى => ...

اهل ذ ّمه

باران

اهل قبا => مسجد ...

باردارى

اهل كتاب

بارى

اهل لوط => آل لوط

بازار

اهل مدين => اصحاب ...

بازو => دست

...

بازى => لهب و لعب

اهل مكه => مكه

باسط

اهل نوح => نوح

باطش

اهل يثرب => مدينه

باطل

الل
ايام ّ

باطن

ايام تشريق

باعث

ايثار

باغ

ايرانيان

باغدار متكبر => ...

ايشاع بنت فاقوذ ...

باغ سوخته => ...

ايالء

باقى

ا َ ْيلَه

باقيات الصالحات

ايمان

بال

ائمه => امامت

بالش => متكا

ائمه كفر

بالغ
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بانى السماء

برادر

برهان صديقين

بت پرستى

برادران يوسف => ...

برهان فطرت => ...

ى بن عمرو
بَحْ ِر ّ

برادرى => اخوت

برهان محبت

َبحِ يراى راهب

تبرى
برائت => ّ

برهان نظم

بحيره => جاهليت

برائت  /سوره => ...

بز

صر
ب ُْختُ نُ َّ

برج

بستر => خوابگاه

بخل

بردبارى => حلم

بُسر (بشر) بن ...

بداء

بردگى

بسمله

بدر  /سرزمين => ...

برزخ

بشارت

بدر  /غزوه

برصيصا

بشر => انسان

بدر صغرا

برف => تگرگ

بصير

بدعت

برق => رعد و برق

بصيرت

بدن

بركت

بعل

بدوى => اَعراب

برگ

بغض

بدهى => دَين

برگزيدگى => اصطفا

بغى

بديع

بروج

بقره/سوره

بديع => صنايع ...

بروج/سوره

بقعه مبارك

بُدَيْل بن ابى ...

روع بنت ...
َب َ

كتاب شناسى

بُدَيل بن َورقاء

برهان

بَ ّر

برهان امكان و ...

بَ ّر => خشكى

برهان تمانع

بِ ّر => ابرار

برهان حدوثوقدم

بَراء بن َم ْعرور ...

برهان حركت

همکاران علمی جلد پنجم :
 .5اسدى كاخكى ـ سيد مصطفى؛ ارزياب محتوايى مقاالت و عضو
شوراى گروه علمى دائرة المعارفها

 .1ابوطالبى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .6اسعدى ـ محمد؛ مشاور علمى

 .2ارجى ـ على اكبر؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .7اسالمى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها و
مسئول بخش ويرايش

 .3اسحاق نيا ـ رضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت ،مسئول بخش فلسفه
و كالم و عضو شوراى علمى دائرة المعارفها

 .8اسماعيلى ـ مهران؛ مسئول بخش تاريخ و اعالم

 .4اسدى ـ على؛ ارزياب محتوايى مقاالت ومسئول بخش اديان

 .9اسماعيلى جوينانى ـ اسماعيل؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
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 .37سحرخوان ـ محمد؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
مقابله و بازبينى علمى

 .11اصغرپور ،محسن؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .11اكبرى كارمزدى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .38سعادتى تبار ـ على؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .12هللا اكبرى ـ محمد؛ مشاور علمى

 .39شاكر ـ محمد كاظم؛ مشاور علمى

 .13انصارى نيا ـ هللا مراد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .41صادقى فدكى ـ سيد جعفر؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .14اورعى ـ مرتضى؛ مسئول بخش گزينش و تعريف مدخلها

 .41طيبى ـ احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .15ايمانى مقدم ـ رحمت هللا؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .42عاليشاهى ـ احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .16بابايى ـ على اكبر؛ مشاور علمى

 .43فرزين ـ حميد رضا؛ مشاور علمى

 .17پيرعباسى ـ يحيى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .44قاسميان ـ على؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .18ثابتى ـ محسن؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .45قدمى ـ غالمرضا؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .19جمالى ـ احمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .46گودرزى ـ محمود؛ پژوهشگر و ارزياب پرونده هاى علمى

 .21حسينى زاده ـ سيد عبدالرسول؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .47گرامى ـ على؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .21حسينى (ژرفا) ـ سيد ابوالقاسم؛ مشاور علمى

 .48مجدى ـ عبدالصمد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .22حيدرى ـ جعفر؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .49محقق ـ مصطفى؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .23خامه گر ـ محمد؛ مشاور علمى

 .51مصباحى ـ محمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .24خراسانى ـ على؛ مسئول دائرة المعارف ،مسئول بخش تدوين
مقاالت وعضو شوراى علمى گروه دائرة المعارفها

 .51مصطفى پور ـ محمدرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .25خراسانى ـ لطف هللا؛ مسئول بخش پرونده علمى

 .52معرفت ـ محمد هادى؛ مشاور علمى

 .26خراسانى ـ محمد مهدى؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .53معمورى ـ على؛ ارزيـاب محتـوايـى مقـاالت و مسئـول بخـش
معارف و مفاهيم

 .27خراسانى نژاد ـ رضا؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .54معمورى ـ محمد جواد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .28خيرخواه علوى ـ سيد على؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .55مغيثى ـ غالمرضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .29درياب ـ حسين؛ ارزياب پرونده هاى علمى

 .56موسوى احمد آبادى ـ سيد مجتبى؛ پژوهشگر بخش گزينش و
تعريف مدخلها

 .31دشتى ـ سيد محمود؛ ارزياب محتـوايى مقـاالت و مسئول بخش
علوم قرآنى

 .57مهندسى ـ محمد مهدى؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .31ذبيح زاده روشن ـ محمد هادى؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .58نصيرى ـ على؛ مشاور علمى

 .32رضايى بيرجندى ـ على؛ عضو شوراى علمى گروه دائرة
المعارفها

 .59نكونام ـ جعفر؛ مشاور علمى

 .33رمضانى ـ حسن؛ ارزياب محتوايى مقاالت

 .61واسعى ـ سيد عليرضا؛ مشاور علمى

 .34زهدى ـ مجيد؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .61هاشمى ـ سيد رضا؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
فقه و حقوق

 .35سادات ـ سيد احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .62يوسف زاده ـ حسينعلى؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .36سامانى ـ سيد محمود؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت
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 .63يوسفى مقدم ـ محمد صادق؛ ارزياب محتوايى مقاالت و عضو
شوراى علمى گروه دائرة المعارفها
همكاران پشتيبانی علمی

 .1آزادى ـ باب هللا؛ مسئول خدمات نشر
 .2اسماعيلى ـ سيد محمد؛ مصحّح و مقابله گر
 .3جعفرى ـ اباذر؛ مديريت نرم افزار كتابخانه
 .4جعفرى ـ محمدتقى؛ حروفنگار
 .5حائرى نژاد ـ اسماعيل؛ امور اجرايى بخش پرونده علمى
 .6حسن پور ـ حسين؛ كتابدار
 .7حسينى ـ سيد شكر هللا؛ مصحّح و مقابله گر
 .8رضازاده ـ مهدى؛ كتابدار
 .9سادات ـ سيد على (و همكاران)؛ مسئول بخش خدمات پژوهشى
 .11عشرتى ـ غالمعباس (و همكاران)؛ معاون ادارى مالى
 .11فطرس ـ اسدهللا؛ كتابدار
 .12گودرزى ـ محمد؛ دبير اجرايى
 .13موسوى پور ـ سيد محمد حسين؛ مديريت كتابخانه
 .14موسوى تبار ـ سيد جعفر؛ مصحّح و مقابله گر
 .15موسوى عبادى ـ سيد اسدهللا؛ رئيس اداره فناوری و فرآوری
اطالعات
 .16مولوى ـ على؛ تكثيرگر
 .17هاشم زاده ـ محمدعلى؛ كتابشناس

مداخل و موضوعات جلد ششم :
بقيّة هللا

بكائين

بكارت
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بكه

س ِل َمه
بنى َ

بهشت آدم

بال

سلَيم
بنى ُ

بهشت شداد

بالغت قرآن

بنى سهم

بيابان

بالل بن رباح حبشى

ض ْمرة بن ...
بنى َ

بيت هللا

بلد

بنى عامر بن صعصعه

بيت الحرام

بلد  /سوره

بنى عبدالدار

بيت العتيق

بلد امين

بنى عبد شمس

بيت المعمور

بلعام

بنى عبدالمطلب

بيت المقدس

بَلعم باعورا

بنى عبد مناف

بيعت

بلقيس بنت شراحيل

بنى عمرو بن عمير

بيعت حديبيه

بلوغ

بنى غطفان

بيعت رضوان

بنّايى

بنى غِفار

بيعت شجره

بندگى

بنى قُ َر ْي َ
ظه

بيعت عشيره

بنى آدم

بنى قَ ْينُقاع

بيعت عقبه

بَنى اُبَي ِْرق

بنى كنانه

بيعت نساء

بنى اسد بن خزيمه

بنى ليث بن بكر

بيع و شراء

بنى اسرائيل

بنى محارب

بيمارى

بنى اسرائيل ... /

بنى ُم ْدلِج

بينايى

بنى اَسلم

بنى ُمص َ
طلِق

بيّنه  /سوره

بنى اشجع

بنى مغيره

بينى

بنيامين

بنى ُمقَ ّرن ...

بيوه

بنى اميه

بنى نضير  /قبيله ...

پا

بنى ثعلبه

بنى هاشم

پاداش

بنى ثقيف

بو

پادشاهى

بنى َجذي َمه

بوزينه

پاكدامنى

بنى حارث

بول غايط

پاكيزگى

بنى حارثه

بهتان

پدر

بنى خزاعه

بهداشت

پدر ابراهيم

بنى خزيمه

بهشت

پدر شوهر
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پدر مريم

پياز

پرستش

پيامبر اكرم(صلى ...

پرسش و پاسخ

پيراهن

پرنده

پيروزى

پروانه

پيروى

پروردگار

پيرى

پرهيزگارى

پيسى

پستان

پيشانى

پسر

پيشواز

پسران آدم

پيشوايى

پسر برادر

پى كردن

پسر خواندگى

پيمان

پسر شوهر

پيمانه

پسر لقمان

پيه

پسر خواهر

كتاب شناسى

پسر نوح
پشت
پشم
پشه
پشيمانى
پليدى
پناهندگى
پنجاه هزار سال
پند
پوست
پوشاك
پول
پولس
پهلو
41

همکاران علمی جلد ششم :

.1ابوطالبى ـ محمدپژوهشگر ،بخش تدوين مقاالت

.24خيرخواه علوى ـ سيد على ،پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

.2اسحاق نيا ـ رضاارزياب محتوايى مقاالت ،مسئول بخش فلسفه و
كالم و عضوشوراى علمى گروه دائرة المعارفها

.25داداش نژاد ـ منصور ،مشاور علمى
.26درياب ـ حسين ،ارزياب پرونده هاى علمى

.3اسدى ـ على ،ارزياب محتوايى مقاالت ،و عضو شوراى علمى
گروه دائرة المعارف ها

.27دشتى ـ سيد محمود ،ارزياب محتـوايى مقـاالت و مسئول بخش
علوم قرآنى

.4اسدى كاخكى ـ سيد مصطفى ،ارزياب محتوايى مقاالت

.28ذبيح زاده روشن ـ محمد هادى ،پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

.5اسعدى ـ محمد ،مشاور علمى

.29رفعت نژاد ـ محمدتقى ،پژوهشگر بخش پرونده علمى

.6اسالمى ـ على ،جانشين مدير دائرة المعارف ،عضوشوراى علمى
گروه دائرة المعارف ها ومسئول بخش ويرايش

.31رمضانى ـ حسن ،ارزياب محتوايى مقاالت
.31زهدى ـ مجيد ،پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

.7اسماعيلى ـ مهران ،ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
تاريخ و اعالم

.32سامانى ـ سيد محمود ،پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

.8اسماعيلى جوينانى ـ اسماعيل ،پژوهشگر بخش پرونده علمى

.33سحرخوان ـ محمد ،ارزياب محتوايى مقاالت ،مسؤول بخش
مقابله و بازبينى علمى و دبير گروه دائرة المعارف ها

.11اعرافى ،محمد ،پژوهشگر بخش پرونده علمى

.34شاكر ـ محمد كاظم ،مشاور علمى

.11اكبرى كارمزدى ـ محمد ،پژوهشگر بخش مقابله علمى

.35صادقى فدكى ـ سيد جعفر ،ارزياب محتوايى مقاالت

.12هللا اكبرى ـ محمد ،مشاور علمى

.36صحفى ـ سيد مجتبى ،پژوهشگر بخش پرونده علمى

.13اورعى ـ مرتضى ،ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
گزينش و تعريف مدخلها

.37عاليشاهى ـ احمد ،پژوهشگر بخش پرونده علمى
.38فرزين ـ حميد رضا ،مشاور علمى

.14ايمانى مقدم ـ رحمت هللا ،پژوهشگر بخش مقابله علمى

.39قدمى ـ غالمرضا ،پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم

.15بابايى ـ على اكبر ،مشاور علمى

.41گودرزى ـ محمود ،ارزياب پرونده هاى علمى وپژوهشگربخش
مقابله علمى

.17جمالى ـ احمد ،ارزياب محتوايى مقاالت

.41گرامى ـ على ،پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

.18حسينى زاده ـ سيد عبدالرسول ،ارزياب محتوايى مقاالت

.42مجدى ـ عبدالصمد ،پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم

.19حسينى (ژرفا) ـ سيد ابوالقاسم ،مشاور علمى

.43مصطفى پور ـ محمدرضا ،مشاور علمى

.21خامه گر ـ محمد ،مشاور علمى

.44معرفت ـ محمد هادى ،مشاور علمى

.21خراسانى ـ على ،مدير دائرة المعارف و عضو شوراى علمى
گروه دائرة المعارفها

.45معمورى ـ على ،ارزياب محتوايى مقاالت ،مسئول بخش
معارف و مفاهيم و عضو شوراى علمى گروه دائرة المعارف ها

.22خراسانى ـ لطف هللا ،مسئول بخش پرونده علمى

.46معمورى ـ محمد جواد ،پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم

.23خراسانى ـ محمد مهدى ،پژوهشگر بخش فقه و حقوق

.47مغيثى ـ غالمرضا ،ارزياب محتوايى مقاالت

.9اصغرپور ،محسن ،پژوهشگر بخش مقابله علمى

.16جعفريان ـ رسول ،مشاور علمى
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.3جعفرى ـ محمدتقى ،حروف نگار

.48موسوى احمد آبادى ـ سيد مجتبى ،پژوهشگر بخش گزينش و
تعريف مدخلها

.4حائرى نژاد ـ اسماعيل ،امور اجرايى بخش پرونده علمى

.49نكونام ـ جعفر ،مشاور علمى

.5حسن پور ـ حسين ،كتابدار

 .51هاشم زاده ـ محمد على ،مشاور كتابشناسى

.6حسينى ـ سيد رحيم ،مصحح و مقابله گر

.51هاشمى ـ سيد رضا ،ارزياب محتوايى مقاالت و مسئول بخش
فقه و حقوق

.7حسينيان بالى ـ سيد ابراهيم ،كتابدار

.52يوسف زاده ـ حسينعلى ،پژوهشگر بخش مقابله علمى

.8رضازاده ـ مهدى ،كتابدار

.53يوسفى مقدم ـ محمد صادق ،ارزياب محتوايى مقاالت

.9ذاكر رضوى ـ سيد محمد كاظم ،مصحح و مقابله گر
.11كاظمى ،محمد ،تكثيرگر
.11گودرزى ـ محمد ،دبير اجرايى

همكاران پشتيبانى علمى

.12موسوى پور ـ سيد محمد حسين ،مديريت كتابخانه
.13موسوى عبادى ـ سيد اسدهللا ،رئيس اداره فناوری و فرآوری
اطالعات

.1آزادى ـ باب هللا ،مسئول خدمات نشر
.2جعفرى ـ عباس ،مصحح و مقابله گر

مداخل و موضوعات جلد هفتم :
تابستان
تابعين
تابوت عهد
تارح => آزر
تاريخ
تاريخ قرآن
تاريخگذارى قرآن
تاريكى => ظلمت
تازيانه
تأسف => حسرت
تأسيس و امضا => ...
تالى االنباء ... /
تأويل
تبارك  /سوره => ...
ت َ َبتُّل

تبذير =>اسراف

تجويد

تَب ِْرئ َه

تحجّر => ارتجاع

تبرج
ّ

تحدى

تبرك
ّ

تحريف

تبرى => تولى و ...
ّ

تحريف ناپذيرى ...

تبسّم => خنده

تحريم  /سوره

تُبّع  /قوم => ...

تحول انواع => ...

تبعيد

تحيت

تبعيض => عدالت

تحير

تبعيض نژادى => ...

تخت

تبليغ

تخطئه و تصويب

تبوك

تخلى

تپه

تدبّر => تف ّكر

تثليث

تذكيه

تجارت

تذهيب قرآن

تجسّس

ترادف

تجسم اعمال

ترازو => كيل و ...
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تربيت => تعليم و ...

تعجب

ترتيل

تعدد زوجات

ترجمه قرآن

تعدّى => ظلم

ترجمه قرآن به ...

تعريض

ترجمه قرآن به ...

تعزير

ترس => خوف

صب => حميّت
تع ّ

ترك اولى => عصمت

تعظيم => احترام

تركه => ارث

تعقّل => تف ّكر

ترور

تعليم و تربيت

تزكيه

تغابن  /سوره

تزيين

تغنى به قرآن

تساهل و تسامح => ...

تفاخر

تسبيح
تسخير
تسليم
تسنيم
تشبيه
تشبيه در قرآن
تشنگى
تشيّع => شيعه
تصليب
تصويب => تخطئه و ...
تضاد
تضرع
تطهير => طهارت
تطيّر
تظلّم => دادخواهى
تعاون
تعبير خواب => ...
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همکاران علمی جلد هفتم :

 .18جمالى  -احمد ؛ ارزياب محتوايى مقاالت
 .1ابوطالبى  -محمد ؛ پژوهشگر بخش تدوين مقاالت

 .19حسينى  -سيد سعيد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .2ارشاد خواه  -اسماعيل ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .21حسينىزاده  -سيد عبدالرسول ؛ ارزياب محتوايى مقاالت علوم
قرآنى

 .3اسحاقنيا  -رضا ؛ مسئولبخش فلسفه وكالم ،عضو شوراى
علمى گروه دائرةالمعارفها وارزياب محتوايى مقاالت

 .21حسينى (ژرفا)  -سيد ابوالقاسم ؛ مشاور علمى بخش ويرايش
 .22خامهگر  -محمد ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .4اسدى  -على ؛ مسئول بخش اديان ،عضو شوراى علمى گروه
دائرةالمعارفها و ارزياب محتوايى مقاالت

 .23خراسانى  -على ؛ مدير گروه دائرةالمعارفها ،عضو شوراى
علمى گروه دائرةالمعارفها و ارزياب محتوايى مقاالت

 .5اسعدى  -محمد ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى
 .6اسالمى  -على ؛ عضو شوراى علمى گروه دائرةالمعارفها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .24خراسانى  -لطفهللا ؛ مسئول بخش پرونده علمى و ارزياب
پروندههاى علمى

 .7اسماعيلى  -مهران ؛ مسئول بخش تاريخ و اعالم و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .25خراسانى  -محمد مهدى ؛ پژوهشگر بخش فقه و حقوق
 .26خيرخواه علوى  -سيد على ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

 .8اصغرپور  -محسن ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .27داداش نژاد  -منصور ؛ مشاور علمى بخش تاريخ و اعالم

 .9اعرافى  -محمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .28دشتى  -سيد حبيب ؛ پژوهشگر بخش علوم قرآنى

 .11اكبرزاده  -رجب ؛ پژوهشگربخش مقابله علمى و پرونده علمى

 .29دشتى  -سيد محمود ؛ مسئول بخش علوم قرآنى و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .11اكبرى كارمزدى  -محمد ؛ ارزياب محتوائى مقاالت و
پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .31ذبيحزاده روشن  -محمد هادى ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

 .12هللااكبرى  -محمد ؛ مشاور علمى بخش تاريخ و اعالم

 .31رفعتنژاد  -محمدتقى ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .13اورعى  -مرتضى ؛ مسئول بخش گزينش و تعريف مدخلها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .32رمضانى  -حسن ؛ عضو شوراى علمى گروه دائرةالمعارفها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .14ايمانى مقدم  -رحمت هللا ؛ ارزياب محتوايى مقاالت ،پژوهشگر
بخش مقابله علمى و پرونده علمى

 .33زهدى  -مجيد ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

 .15بابايى  -علىاكبر ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .34سادات  -سيد احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .16پيرعباسى  -يحيى ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .35سامانى  -سيد محمود ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

 .17جعفريان  -رسول ؛ مشاور علمى بخش تاريخ و اعالم

 .36سبحانىنيا  -حسين ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
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 .37سحرخوان  -محمد ؛ مسؤول بخش مقابله و بازبينى علمى،
دبير گروه دائرةالمعارفها وارزياب محتوايى مقاالت

 .61آزادى  -بابهللا ؛ كارشناس امور نشر

 .38شاكر  -محمد كاظم ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .61جعفرى  -محمدتقى ؛ حروفنگار

 .39صادقى فدكى  -سيد جعفر ؛ ارزياب محتوايى مقاالت فقه و
حقوق

 .62جعفرى موحد  -عباس ؛ مصحح و مقابلهگر

 .41ضرغامزاده  -رضا ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .63حائرىنژاد  -اسماعيل ؛ امور اجرايى بخش پرونده علمى

 .41عاليشاهى  -احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .64حسنپور  -حسين ؛ كتابدار

 .42قدمى  -غالمرضا ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم

 .65حسينى  -سيد رحيم ؛ مصحح و مقابلهگر

 .43گودرزى  -محمود ؛ ارزيابپروندههاى علمى وپژوهشگربخش
مقابله علمى

 .66حسينيان بالى  -سيد ابراهيم ؛ كتابدار
 .67رضازاده  -مهدى ؛ كتابدار

 .44گرامى  -على ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

 .68ذاكر رضوى  -سيد محمد كاظم ؛ مصحح و مقابلهگر

 .45لطفى مقدم  -علىاصغر ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .69كاظمى  -محمد ؛ تكثيرگر

 .46مزينانى  -محمدجعفر ؛ مدير پژوهش

 .71گودرزى  -محمد ؛ دبير اجرايى

 .47معرفت  -محمد هادى ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .71موسوى پور  -سيد محمد حسين ؛ مديريت كتابخانه

 .48مصباحى  -محمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .72موسوى عبادى  -سيد اسدهللا ؛ رئيس اداره فناوری و فرآوری
اطالعات

 .49معمورى  -على ؛ مسئول بخش معارف و مفاهيم و ارزياب
محتوايى مقاالت
 .51معمورى  -محمد جواد ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم
 .51مغيثى  -غالمرضا ؛ مشاور علمى بخش فقه و حقوق
 .52منصورى  -نزار ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .53ملك محمدى  -مهدى ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم
 .54موسوى احمد آبادى  -سيد مجتبى ؛ پژوهشگر بخش گزينش و
تعريف مدخلها
 .55نكونام  -جعفر ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى
 .56هاشمزاده  -محمد على ؛ مشاور كتابشناسى
 .57هاشمى  -سيد رضا ؛ مسئول بخش فقه و حقوق و ارزياب
محتوايى مقاالت
 .58يوسفزاده  -حسينعلى ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى
 .59يوسفى مقدم  -محمد صادق ؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مدير
مركز فرهنگ و معارف قرآن

همكاران پشتيبانى علمى
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مداخل و موضوعات جلد هشتم :
تفسير

تكثرگرايى دينى

تفكر

تكدى

تفويض => جبر ...

تكذيب

تقدير => قضا و ...

تكرار در قرآن ...

تقديس

تكفير => احباط و ...

تقرب
ّ

تكفير => كفر

تقسيمات سور => ...

تكلم => سخن

تقسيمات قرآن

تكليف

تقصير => حلق و ...

تكوير  /سوره

تقليد

تگرگ

تقليد (در حج) => ...

تالوت

تقوا

تلخى=> مزهها

تقويم

تمايالت جنسى => ...

تقيه

تمثال => مجسمه

تكاثر

تمثل

تكاثر  /سوره

تمدن

تكامل انواع => ...

تمسخر => استهزاء

تكبّر

تميمدارى لَخمى

تكبير

تناسب آيات و ...

تكبيرة االحرام => ...
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همکاران علمی جلد هشتم :

 .14اورعى  -مرتضى ؛ مسئول بخش گزينش و تعريف مدخلها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .1ابوطالبى  -محمد ؛ ارزياب محتوايی مقاالت و پژوهشگر بخش
تدوين مقاالت

 .15ايمانى مقدم  -رحمت هللا ؛ ارزياب محتوايى مقاالت ،پژوهشگر
بخش مقابله علمى

 .2ارشاد خواه  -اسماعيل ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .16بابايى – على اكبر ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .3اسحاق نيا  -رضا ؛ مسئول بخش فلسفه وكالم ،عضو شوراى
علمى گروه دائرةالمعارفها وارزياب محتوايى مقاالت

 .17جمالى  -احمد ؛ مسئول بخش اخالق و ارزياب محتوايى
مقاالت

 .4اسدى  -على ؛ مسئول بخش اديان ،عضو شوراى علمى گروه
دائرةالمعارف ها و ارزياب محتوايى مقاالت

 .18حسينى  -سيد سعيد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .19حسينى زاده  -سيد عبدالرسول ؛ ارزياب محتوايى مقاالت علوم
قرآنى

 .5اسعدى  -محمد ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى
 .6اسالمى  -على ؛ عضو شوراى علمى گروه دائرةالمعارف ها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .21حسينى (ژرفا)  -سيد ابوالقاسم ؛ مشاور علمى بخش ويرايش

 .7اسماعيلى  -مهران ؛ مسئول بخش تاريخ و اعالم و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .21خراسانى  -على ؛ مدير گروه دائرةالمعارف ها ،عضو شوراى
علمى گروه دائرةالمعارفها و ارزياب محتوايى مقاالت

 .8اصغرپور  -محسن ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .22خراسانى – لطف هللا ؛ مسئول بخش پرونده علمى و ارزياب
پرونده هاى علمى

 .9اعرابى  -غالمحسين؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی

 .23خيرخواه علوى  -سيد على ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

 .11اعرافى  -محمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .24داداش نژاد  -منصور ؛ مشاور علمى بخش تاريخ و اعالم

 .11اكبرزاده  -رجب ؛ پژوهشگربخش پرونده علمى

 .25دشتى  -سيد حبيب ؛ پژوهشگر بخش علوم قرآنى

 .12اكبرى كارمزدى  -محمد ؛ ارزياب محتوائى مقاالت و
پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .26ذبيح زاده روشن  -محمد هادى ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و كالم
 .27رمضانى  -حسن ؛ عضو شوراى علمى گروه دائرةالمعارفها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .13هللا اكبرى  -محمد ؛ مشاور علمى بخش تاريخ و اعالم
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 .53هاشمى  -سيد رضا ؛ مسئول بخش فقه و حقوق و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .28زنگنه  -مهدی ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و كالم
 .29سادات  -سيد احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .54يوسف زاده  -حسينعلى ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .31سامانى  -سيد محمود ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

 .55يوسفى مقدم  -محمد صادق ؛ ارزياب محتوايى مقاالت و مدير
مركز فرهنگ و معارف قرآن

 .31سبحانى نيا  -حسين ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .32سحرخوان  -محمد ؛ مسؤول بخش مقابله و بازبينى علمى،
دبير گروه دائرةالمعارف ها وارزياب محتوايى مقاالت

همكاران پشتيبانى علمى

 .33شاكر  -محمد كاظم ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى
 .34صادقى فدكى  -سيد جعفر ؛ ارزياب محتوايى مقاالت فقه و
حقوق

 .56آزادى – باب هللا ؛ كارشناس امور نشر

 .35ضرغام زاده  -رضا ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .57جعفرى  -محمدتقى ؛ حروف نگار

 .36طيب حسينی  -سيدمحمود؛ مسؤول بخش علوم قرآنی وارزياب
محتوايى مقاالت

 .58جعفرى موحد  -عباس ؛ مصحح و مقابله گر
 .59حائرى نژاد  -اسماعيل ؛ امور اجرايى بخش پرونده علمى

 .37عاليشاهى  -احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .61حسن پور  -حسين ؛ كتابدار

 .38قدمى  -غالمرضا ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم

 .61حسينى  -سيد رحيم ؛ مصحح و مقابله گر

 .39گودرزى  -محمود ؛ ارزياب پرونده هاى علمى
وپژوهشگربخش مقابله علمى

 .62حسينيان بالى  -سيد ابراهيم ؛ كتابدار

 .41لسانی فشارکی  -محمدعلی ؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی

 .63رضازاده  -مهدى ؛ كتابدار

 .41مزينانى  -محمدجعفر ؛ مدير پژوهش

 .64شوپائی  -رمضانعلی؛ مديريت كتابخانه

 .42مصباحى  -محمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .65گلچی  -رضا ؛ تكثيرگر

 .43معمورى  -على ؛ مسئول بخش معارف و مفاهيم و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .66گودرزى  -محمد ؛ دبير اجرايى
 .67موسوى عبادى  -سيد اسدهللا ؛ رئيس اداره فناوری و فرآوری
اطالعات

 .44معمورى  -محمد جواد ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم
 .45ملك محمدى  -مهدى ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم
 .46مؤدب  -سيدرضا؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی
 .47موسوى احمد آبادى  -سيد مجتبى ؛ پژوهشگر بخش مقابله
علمی
 .48نصيری  -علی ؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی
 .49مهتاب -رضا ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی
 .51مهدوی راد -محمدعلی؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی
 .51نجارزادگان -فتح هللا؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی
 .52نكونام  -جعفر ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى
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مداخل و موضوعات جلد نهم :
تناسخ

توسعه

ثابت بن ...

تنبلى

توسل

ثابت بن رفاعه

تنبيه

توفيق

ثابت بن قيس بن ...

تنجيم قرآن=>نزول ...

توكل

ثابت بن يسار ...

تنديس=>مجسمه سازى

تولد=>والدت

ثروت=>مال

تنزيه و تشبيه

تبرى
تولِى و ِ

ثعلبة بن حاطب ...

تنور

توليد مثل

ثعلبة بن ...

تواب
ّ

تهجد

غنَ َمه ...
ثعلبة بن َ

تواضع

تهديد

ثعلبة بن وديعه ...

توبه

تهليل

ثقيف

توبه/سوره

تهمت=>افترا

ثمود

توحيد

تيراندازى

ثنويت

توحيد ... /

تي ّمم

ثواب

تورات

تين  /سوره

ثوبان بن بُجدُد

توريه

تِيْه

عبدالل ...
جابر بن
ّ
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جاثيه  /سوره

ِجبْت

ُجعاله

جادو=>سحر

جبر و اختيار

جعفر بن ابى طالب

جاذبه زمين=>زمين

جبرئيل

جغرافيا

جارود عبدى

َج َبل بن ابى ...

ُجالس بن سُ َويد ...

جاسوسى

جحيم

جالى وطن=>وطن

جاعل

جدال=>جدل

جلد=>تازيانه

جالوت

َجدّ بن قيس

جماع=>آميزش

جام

َجدَل

جمال=>زيبايى

جامع

جراحت

جمع قرآن

جامعه

جرم=>گناه

جامعيت قرآن=>قرآن

ُج ْرهُم

جاودانگى=>خلود

جرى و تطبيق

جاهليت

جزا=>ثواب ،عذاب

جبّار

جزع=>صبر

صخر ...
َجبّاربن َ

جزيه

همکاران علمی جلد نهم :
 .11اكبرزاده ـ رجب ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .12اكبرى كارمزدى ـ محمد ؛ ارزياب محتوائى مقاالت و
پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .1ابوطالبى ـ محمد ؛ ارزياب محتوايى مقاالت
 .2ارجى ـ على اكبر ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

اللاكبرى ـ محمد ؛ مشاور علمى بخش تاريخ و اعالم
ّ .13

 .3ارشاد خواه ـ اسماعيل ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .14اورعى ـ مرتضى ؛ مسئول بخش گزينش و تعريف مدخلها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .4اسحاقنيا ـ رضا ؛ مسئولبخش فلسفه وكالم ،عضو شوراى
علمى گروه دائرهالمعارفها ؛ و ارزياب محتوايى مقاالت

الل ؛ ارزياب محتوايى مقاالت و پژوهشگر
 .15ايمانى مقدم ـ رحمت ّ
بخش مقابله علمى

 .5اسدى ـ على ؛ مسئول بخش اديان ،عضو شوراى علمى گروه
دائرهالمعارفها و ارزياب ؛ محتوايى مقاالت

 .16جمالى ـ احمد ؛ مسئول بخش اخالق و ارزياب محتوايى مقاالت

 .6اسعدى ـ محمد ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .17حائرى نژاد ـ اسماعيل ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .7اسالمى ـ على ؛ عضو شوراى علمى گروه دائرهالمعارفها،
ويراستار و ارزياب محتوايى ؛ مقاالت

 .18حاج امينى ـ حميد ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم
 .19حسينى ـ سيد سعيد ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

 .8اسماعيلى ـ مهران ؛ مسئول بخش تاريخ و اعالم و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .21حسينىزاده ـ سيد عبدالرسول ؛ ارزياب محتوايى مقاالت علوم
قرآنى

 .9اصغرپور ـ محسن ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .21حسينى (ژرفا) ـ سيد ابوالقاسم ؛ مشاور علمى بخش ويرايش

 .11اعرابى ـ غالمحسين ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى
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 .22خامهگر ـ محمد ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .47ملك محمدى ـ مهدى ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم

 .23خراسانى ـ ابوالفضل ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .48مؤدب ـ سيد رضا ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .24خراسانى ـ على ؛ مدير دائرة المعارف ،عضوشوراى
علمىگروه دائرة المعارفها و ارزياب ؛ محتوايى مقاالت

 .49منصورى ـ نزار ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .51موسوى احمد آبادى ـ سيد مجتبى ؛ پژوهشگر بخش مقابله
علمى

الل ؛ مسئول بخش پرونده علمى و ارزياب
 .25خراسانى ـ لطف ّ
پروندههاى علمى

 .51نجاتى ـ محمد سعيد ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

 .26خراسانى نژاد ـ رضا ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .52نصيرى ـ على ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .27خيرخواه علوى ـ سيد على ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

 .53مهتاب ـ رضا ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى

 .28داداش نژاد ـ منصور ؛ مشاور علمى بخش تاريخ و اعالم

 .54مهدوىراد ـ محمد على ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .29دشتى ـ سيد حبيب ؛ پژوهشگر بخش علوم قرآنى

 .55نكونام ـ جعفر ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .31ذبيحزاده روشن ـ محمد هادى ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و كالم

 .56هاشمزاده ـ محمد على ؛ مشاور كتابشناسى

 .31ذبيحى ـ عباس ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .57هاشمى ـ سيد رضا ؛ مسئول بخش فقه و حقوق و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .32رمضانى ـ حسن ؛ عضو شوراى علمى گروه دائرهالمعارفها و
ارزياب محتوايى مقاالت

 .58يوسفزاده ـ حسينعلى ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمى و بخش
اديان

 .33زاهدى ـ عبدالرضا ؛ مشاور علمى بخش علوم قرآنى

 .59يوسفى مقدم ـ محمد صادق ؛ ارزياب محتوايى مقاالت فقه و
حقوق

 .34زنگنه ـ مهدى ؛ پژوهشگر بخش علوم قرآنى
 .35سادات ـ سيد احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .36سامانى ـ سيد محمود ؛ پژوهشگر بخش تاريخ و اعالم

همكاران پشتيبانى علمى

 .37سبحانىنيا ـ حسين ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى
 .38سحرخوان ـ محمد ؛ مسؤول بخش مقابله و بازبينى علمى ،دبير
گروه دائرهالمعارفها ؛ و ارزياب محتوايى مقاالت

الل ؛ كارشناس امور نشر
 .61آزادى ـ باب ّ
 .61جعفرى ـ محمدتقى ؛ حروفنگار

 .39صادقى فدكى ـ سيد جعفر ؛ ارزياب محتوايى مقاالت فقه و
حقوق

 .62جعفرى موحد ـ عباس ؛ مصحح و مقابلهگر

 .41ضرغامزاده ـ رضا ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .63حائرىنژاد ـ اسماعيل ؛ امور اجرايى بخش پرونده علمى

 .41طيب حسينى ـ سيد محمود ؛ مسئول بخش علوم قرآنى و
ارزياب محتـوايى مقـاالت

 .64حسنپور ـ حسين ؛ كتابدار

 .42عاليشاهى ـ احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .65حسينى ـ سيد رحيم ؛ مصحح و مقابلهگر

 .43گودرزى ـ محمود ؛ ارزيابپروندههاى علمى وپژوهشگربخش
مقابله علمى

 .66حسينيان بالى ـ سيد ابراهيم ؛ كتابدار
 .67رضازاده ـ مهدى ؛ كتابدار

 .44لطفى مقدم ـ على اصغر ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمى

 .68شوپائى ـ رمضانعلى ؛ مديريت كتابخانه

 .45معمورى ـ على ؛ مسئول بخش معارف و مفاهيم و ارزياب
محتوايى مقاالت

 .69گودرزى ـ محمد ؛ دبير اجرايى گروه دائرهالمعارفها

 .46معمورى ـ محمد جواد ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهيم
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 .71مزينانى ـ محمد جعفر ؛ مدير پژوهش مركز فرهنگ و معارف
قرآن
اسدالل ؛ رئيس اداره فناوری و فرآوری
 .71موسوى عبادى ـ سيد
ّ
اطالعات
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