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Abstract 
Encyclopedias generally contain a wide range of human sciences and knowledge, 
and are structured and categorized either by subject or alphabetically similar to 
dictionaries. The structure of the most well-known encyclopedic articles is of the 
second type. In this article, the author gives an overview of the encyclopedia 
compiling in Arabic and its historical background, by introducing the most 
important Arabic encyclopedias and examines the characteristics, writing style, and 
strengths and weaknesses of each these encyclopedias. In this research, the 
encyclopedias of Butrus al-Bustani, the Encyclopedia of the Twentieth Century, the 
Encyclopedia of Islam, the Encyclopedia of the Shiite Islam, Al-A'laam, and the 
Shiite nobilities have been studied. 
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  عربي  هاي المعارف ةنگاهي كلي به دائر
  

  نژاد اله فاتحي عنايت    
  

  چكيده
و از  طيف وسيعي از علـوم و معـارف بشـري اسـت     ها عموماً دربردارند المعارف ةرئدا

اند و يا بـر   بندي مطالب يا بر اساس موضوع تدوين و مرتب شده لحاظ ساختار و دسته
هــاي لغــت كــه ترتيــب مقــاالت بيشــتر  حســب حــروف الفبــا وبــه تقليــد از فرهنــگ

هاي معروف از نوع دوم و الفيايي است. نگارنده در اين مقالـه بـا نگـاهي     المعارف ةرئدا
هـاي تـاريخي آن، بـا معرفـي      نويسي به زبان عربي و ريشه المعارف ةرئكلي به پيشينه دا

ها، سبك نگارش و نقاط ضعف و قـوت هـر    هاي عربي، ويژگي المعارف ةرئترين دا مهم
ـ وهش قرار داده است. در ايـن پـژوهش دا  ژكدام را مورد بررسي و پ هـاي   المعـارف  ةرئ

المعـارف  ة، دائـر ميـة المعارف اإلسـال  ةمعارف القرن العشرين، دائر ةرئبطرس بستاني، دا
  مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است. لشيعة، األعالم، و أعيان الشيعيةا ميةاإلسال

  
، حسن أمين، بطرس بستاني، ميةالمعارف اإلسالةنويسي، دائر المعارفةرئ: داها كليد واژه

  ، خيرالدين زركلي.فريد وجدي
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  مقدمه .1
 از يا مجموعـه  بـر ) Encyclopedia( ايكلوپديانس اي المعارف ةئردااصطالح نسبتاً جديد 

 يبشـر  معـارف  و علـوم  از يعيوس فيط دربردارنده كه شود يم اطالق يآثار و فاتيلأت
 .انـد  پرداختـه  بدان يالديم شانزدهم شمسي/ نهم هجري قرن حدود از انياروپائ و است
 كـه  انـد  يموضـوع  ايـ  ،مقـاالت  و مطالب يبند دسته و ساختار لحاظ از ها المعارف ةدائر

 ايـ  و انـد  شـده  نيتـدو  و يبنـد  طبقـه  علـم  هـر  موضوع براساس آن، نيعناو و مقاالت
 و انـد  شـده  مرتـب  و نيتـدو  الفبا حروف براساس ،ها نامه لغت از ديتقل به كه اند ييالفبا

  .نوعند نيا از معروف يها المعارف ةدائر شتريب
 يها شهيراما  رود، يم شمار به ديجد ينگار فيلأت ينوع يسينو معارفالةدائر اگرچه  
شمسـي/   اواخر قـرن اول هجـري   از كه ياسالم فاتيتأل و آثار در توان يم را آن يخيتار

 احـوال  شـرح  نگارش. كرد جستجو اند، شده نيتدو بعد به قمري يهجر دوم قرن اواخر
 در حاضـر  عصـر  تـا  يشـفاه  يهـا  تيـ روا نِيتدو عصر آغاز از برجسته يها تيشخص

 و اسـحاق  ابن چون يسانينو رهيس. ستا شده شناخته يا دهيپد ياسالم فرهنگ و اتيادب
 از پـس . انـد  نهاده راه نيا در قدم كه روند يم شمار به يسندگانينو نينخست از هشام ابن
 شـهرت  در ادبيـات عربـي   تـراجم  ايـ  و طبقـات  نـام  به يفاتيتأل و آثار ،ينبو يها رهيس
 و يجمحـ  سـالم  ابـن  از الشعراء فحول طبقات معتز، ابن از الشعرا طبقات مانند ؛اند افتهي

 و يخيتـار  بيترت به ،شاعران يزندگان و احوال شرح به كه بهيقت ابن از الشعراء و الشعر
 صحاح ،يكاف اصول ليقب از يثيحد يها مجموعه نيهمچن .اند پرداخته ديجد به ميقد از

 يموضـوع  يسـ ينو المعارف ةدائر نهيزم در ها تالش نينخست از توان يم را مسندها و سته
 هفـتم  شمسـي/  اواخـر سـدة ششـم هجـري     حـدود  از .آورد شمار به مسلمانان انيم در

 پرحجم و بزرگ ييها كتاب و ها نامهيزندگ و يادب يها جنگ تدوين بعد به قمري يهجر
 يريچشمگ طور به بود، يادب و يعلم برجسته يها تيشخص احوال شرح دربردارنده كه

 ايـ  هـا  المعارف ةرئدا عصر به عرب اتيادب خيتار در دوره نيا رو نيهم از و ؛افتي رونق
 فـوات  خلكـان،  ابـن  از انياألع اتيوف همچون ييها كتاب. است افتهي شهرت موسوعات

 ،يحمـو  اقوتي از االدباء معجم و يصفد از اتيبالوف يالواف ،يكتب شاكر ابن از اتيالوف
 نيچند در و اند برجسته يها تيشخص از حال شرح هزار نيچند دربردارنده كدام هر كه



  207) / نژاد اله فاتحي عنايت( هاي عربي المعارف ةكلي به دائر نگاهي

 البلـدان  معجـم  مانند يآثار يحت اي اند شده فيتأل و ميتنظ الفبا حروف براساس و مجلد
 و هـا  دانشـنامه  بـا  ياريبسـ  شـباهت  كشورهاسـت،  و شـهرها  يمعرفـ  شامل كه اقوتي
 تا هشتم شمسي/ ة هفتم تا نهم هجريسد يط عالوه به. دارند يامروز يها المعارف ةرئدا

 علوم و ها دانش بر مشتمل يجلد چند بزرگ مجموعه و جنگ صدها قمري يهجر دهم
 و اسـت يس ا،يـ جغراف خ،يتـار  نحـو،  و صـرف  بالغت، لغت، ادب، و شعر ليقب از متعدد
 نيالـد  شـهاب  از االدب فنون يف االرب ةينها اند: كه از آن جمله ندديرس ظهور به فلسفه،

ي قلقشند فيلأت االنشاء عةصنا يف ياالعش صبح ،)ق 732.ش/  ه711درگذشت ( يرينو
 حجـه  ابـن  از) مجلـد  3 در( االرب ةيغا و االدب نةخزا ،)ق 821.ش/  ه797درگذشت (

 ،)ق 850 .ش/ ه 825درگذشـت  ( يهيابشـ  از مستظرف علم كل يف المستطرف ،يحمو
 ةايـ ح ،)ق 718.ش/  ه 697درگذشـت  ( وطواط نيالد جمال از الواضحه الخصائص غرر
 بـن  محمـد  نيالد شمس از تيالكم حلبة ،)ق 808.ش/  ه784رگذشت د( يريدم وانيالح

 نيالـد  جـالل  از اللغـة  علـوم  يف المزهر ،)ق 859.ش/  ه 834رگذشت د( ينواج حسن
 از العـرب  لسـان  لبـاب  لـب  و االدب نـة خـزا  ،)ق 911.ش/  ه 884رگذشت د( يوطيس

 كيـ  توان يم را آنها از كدام هر كه )ق 1093.ش/  ه1061رگذشت د( يبغداد عبدالقادر
  .آورد حساب به بزرگ المعارف ةرئدا
  

  المعارف بطرس بستانية. دائر2
 ييآشـنا  از پس و سو، نيا به يالديم نوزدهم شمسي/ دوازدهم هجري قرن يها انهيم از

 نـام  بـا  مجموعـه  نيچنـد  ،يسـ ينو المعـارف  ةرئدا ديجد يها وهيش و ها روش با ها عرب
 كـه  آمد ديپد يعرب يكشورها در يياروپا يها المعارف ةرئدا از ديتقل به و المعارف ةرئدا

 نـام  كه ليقب نيا از مجموعه نينخست. هستند فيلأت گريد يبرخ و ترجمه آنها از يبرخ
 يكسـ  نينخست يبستان. است يبستان بطرس المعارف ةدائر شد، نهاده برآن المعارف ةرئدا

 بـود  يمسم با ياسم او خود گفته به كه نهاد خود اثر بر را »المعارف ةدائر« عنوان كه بود
 كــه زد بــزرگ كــار نيــا بــه دســت يروزگــار در يبســتان). 3و1، جم1956بســتاني، (

 از يعثمان دولت انيفرمانروا نيآخر سلطه ريز هيسور و مصر ژهيو به و يعرب يكشورها
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 و مشـكالت  بـا  راه نيـ ا در او و نبودنـد  برخـوردار  يمناسب يفرهنگ و ياجتماع طيشرا
 آن نيسـنگ  يهـا  نـه يهز نيتـأم  از شخـود  گفتـه  بـه  و بود رو هروب فراوان يها يينارسا
 كه بود چاپ شرف در آن مجلد نينخست ق1291 .ش/ ه1253 رد همه نيا با. آمد يبرنم
 همـه  بـا  يبسـتان  سـرانجام  و )همانجـا ( كرد متوقف را كار نيا هيسور در طاعون وعيش

 كـه  را خود المعارف ةدائر نخست مجلد داشت، قرار راهش سر بر كه يمشكالت و موانع
 كـار  يرو با همزمان و ق1292 .ش/ ه1254 در بود شنافراو زحمات و تجارب حاصل
 سـترگ  كـار  نيـ ا بـا  و) 4همان، ( كرد منتشر ديعبدالمج فرزند پنجم مراد سلطان آمدن
 نيـ ا نخسـت  جـزء  شـش . برداشـت  نينـو  يسينو المعارف ةدائر راه در را قدم نينخست
 ،المعـارف  ةدائر عنوان با ق1300-1292 .ش/ ه1262-1254 يها سال انيم المعارف ةدائر

 كـار  نيا). 4 ،1ج  ق،1423امين،  ؛4همان، ( ديگرد منتشر مطلب و فن لكل عام قاموس
 يزود بـه  انـد،  آورده شمار هب عصر آن فاتيتأل نيتر مهم و نيتر بزرگ از را آن يبرخ كه
 سـندگان ينو و محققـان  از ياريبسـ  شيسـتا  و توجـه  مورد و كرد باز را خود يپا يجا

 يينارسـا  و ضعف از يابداع و نو كار چيه از آنجا كه اما ).همان( گرفت قرار او معاصر
 در يسـ ينو دانشنامه نينو وهيش آغازگر عنوان به يبستان كه داشت توقع دينبا ست،ين يته

 يو المعـارف  ةدائـر . باشـد  كـرده  عرضه يكاست و نقص هيچ  يب يكار ،يعرب يكشورها
 در امـا  اسـت،  برخوردار ييواال گاهيجا و تياهم از خود روزگار در عيبد ياثر عنوان به
 يفراوان يها يينارسا گرفته، انجام گذشته قرن دو يكي در كه يمشابه فاتيلأت با سهيمقا
 است مراجع و منابع ذكر عدم المعارف ةدائر نيا ضعف نقاط نيتر برجسته از يكي. دارد
 ضـبط  و مقالـه  هر فيلأت در كه است گفته) 4همان، ( كتاب مقدمه در نكهيا با يبستان و

 يبرخــ يفرانســو و ســييانگل معــادل و كــرده اســتفاده موثــق و معتبــر منــابع از اعــالم
 منـابع  نام يا مقاله چيه در قدما همچون اما است، آورده را ياسام يحت اي و اصطالحات

 كـرده  استفاده منبع كي از نيعناو يبرخ فيلأت در گاه اي و اوردهين را خود استفاده مورد
 يگـر يد ذمأخـ  چيهـ  از اسـتفاده  بدون) 330همان: ( »أُبلّة« مدخل در مثالً چنانكه است؛
 دربـاره  )أبلـة  مـدخل  ليذ: بنگريد به( البلدان معجم در يحمو اقوتي آنچه نقل به فقط

 به استشهاد در ،شاعران آثار و احوال شرح در نيهمچن. است كرده اكتفا آورده، شهر نيا
 مـدبر  بـن  ميابـراه  حـال  شـرح  در مثـال  عنـوان  به چنانكه گرفته، شيپ افراط راه ،اشعار



  209) / نژاد اله فاتحي عنايت( هاي عربي المعارف ةكلي به دائر نگاهي

 كنـد،  ينمـ  تجـاوز  صـفحه  چهـار  از در مجمـوع  كه) 229-226: 1ج  م،1956بستاني، (
 كـار  صينقـا  گـر يد از. اسـت  آورده را معاصـرانش  و يو اشعار از تيب صد هب كينزد
 از ت؛اسـ  ينـ يگز مـدخل  در قيـ دق و حيصح يالگو و وهيش نداشتن و ينابسامان يبستان

 جلـد  مقدمه در يو نكهيباا و است افتاده قلم از مشهور نيعناو يبرخ در اين اثر، رو نيا
 يياروپـا  يهـا  المعارف ةرئدا از ديتقل به را جاافتاده نيعناو يبرخ كه بود داده وعده اول
 و هـا  ضـعف  نيـ ا همـه . افـت ين تحقـق  وعـده  نيـ ا اما )6 ،همان( آورد خواهد ليذ در

 فـراوان  فاصله يسينو المعارف ةدائر يها وهيش با يو روش كه است آن انگريب ها يينارسا
 يفرهنگـ  و يعلمـ  مراكـز  زيـ ن و يعرب يكشورها در المعارف ةدائر نيا حال نيا با دارد،

 انيدانشـجو  و استادان و شود يم شناخته معتبر نسبتاً يمرجع همچنان ها دانشگاه و رانيا
 بعـدها  يبسـتان  بطـرس  المعـارف  ةدائـر . ستندين ازين يب آن به استناد از خود قاتيتحق در

 ،المعـارف  ةدائـر  نـام  بـا  و شـد  يينها نيتدو يبستان أفرام فواد ژهيو به فرزندانش توسط
 چـاپ  بـه  بارهـا  هصفح 8،832 مجموعاً و مجلد يازده در مطلب و فن لكل عام قاموس

  .ديرس
  

  نيالعشر القرن معارف  ةدائر. 3
 از يعيوسـ  حـوزه  و است شده نيتدو جلد ده در يوجد ديفر توسط المعارف ةدائر نيا

 بالغـت،  علـوم  نحـو،  و صـرف  ا،يـ جغراف ات،يادب خ،يتار جمله از مختلف فنون و علوم
 را فرهنـگ  اقتصـاد،  علـم،  خيتـار  ث،يحـد  و قـرآن  علوم مذاهب، و فرق كالم، فلسفه،
 كـه  بود كرده فيتأل للغةا و العلوم كنز نام به ياثر ن،يا از قبل يوجد ديفر. رديگ يدربرم

 و مـردم  اسـتقبال  مـورد  چـون  او خـود  گفته به و آمد يم شمار هب مختصر يالمعارف ةريدا
 را نـامش  كـه  گـر يد ياثـر  در را آن مطالـب  تـا  شـد  بـرآن  گرفـت،  قـرار  يعلم مجامع
). 4-1971،3وجـدي،  (دهـد  گسـترش  نهـاد،  نيالعشـر / عشر الرابع القرن معارفال ةدائر
 دانسـته  كوچـك  و بزرگ الروس به هيشب سه،يمقا مقام در را خود فيتأل دو نيا يوجد
  ).همان( است
ـ دا بـا  ياريبس تفاوت اثر نيا نيتدو وهيش    نقـاط  از يكـ ي. دارد يبسـتان  المعـارف  ةرئ

 گـاه  و اسـت  نيعناو نشيگز در قيدق و درست اريمع نداشتن المعارف ةرئدا نيا ضعف
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 عنـوان  بـه  ،خـاص  ياصـطالح  نه و روند يم شمار به يقاموس واژه كي صرفاً كه يكلمات
ة أز« كلمـه  نمونــه عنـوان  بـه  انــد؛ شـده  دهيـ برگز مـدخل  عنــوان ،بحـران  يمعنـا  بــه »مـ 

 13( بلنـد  نسـبت  به يا مقاله در و داده قرار مدخل را آن مؤلف اما ست،ين يالمعارف ةرئدا
 از آنكـه  بدون است، كرده بحث آن علل و اسباب و ياقتصاد يها بحران درباره) صفحه
 در). 238-225 ،1همـان، ج  ( ديـ آ انيـ م به يسخن رهيغ و ياجتماع ،ياسيس يها بحران
 كنـار  در مؤلـف  رايـ ز اسـت  دانشـنامه  و نامـه  لغـت  از يقـ يتلف المعـارف  ةرئدا نيا واقع

ت اَ: «مانند حروف و ياسام فعال،ا يبرخ ها، تيشخص و عالما اصطالحات، بـ«، » ت تَأَبـ «
 را )26همان: ( تأَبطَ اإلبط، أَبطَ، ،)23 همان:( »تأبس« ،»ساَب« ،»مياإلبز« ،»بزَاَ« ،)8 همان:(
 بـه  يا انـدازه  تـا  جهت نيازا و است داده قرار مدخل ستند،ين المعارفي ةرئدا يها واژه كه

 از ديـ تقل بـه  ،هـا  مدخل و نيعناو نشيچ در نيهمچن يو. دارد شباهت دهخدا نامه لغت
 يبرخـ  به يابي دست وهيش نيا با و قرارداده اريمع را كلمه ياصل شهير ،سانينو نامه لغت

 همـان: ( »حمد« ليذ را »أحمد« مدخل مثالً است؛ ساخته دشوار كاربران يبرا را مقاالت
). 388همـان:  ( اسـت  آورده »س« حـرف ذيـل   و داده ارجـاع  »سلم« به را اسالم و) 88

ـ أ و ابـن  شونديپ كه خاص ياسام در نيهمچن ـ  را وهيشـ  نيهمـ  دارنـد،  وب  ؛گرفتـه  شيپ
» مأجوج و أجوجي« و) 53همان: ( »ريأث« مدخل در ،»أثر« ليذ را »ريأث ابن« مثال عنوان به
ـ يغ ياسام مورد در و آورده) 70-68همان: ( »ج أج« ليذ را  نخسـت  حـرف  سـه  يرعرب

  .است داده قرار مالك را كلمه
 ييگـو  و سـت ين برخـوردار  يمنطقـ  اريمع از زين المعارف ةرئدا نيا در مقاالت حجم  

همـان:  ( »أرض« مقالـه  مـثالً  ؛نـدارد  مقـاالت  نيتدو در يمنسجم و قيدق ضوابط مؤلف
 نيـ ا در مختلـف  اتينظر و نيزم بودن يكرو بحث با صفحه 20 به كينزد) 181-196
 و ليـ ن رود سـواحل  و هياسـكندر  و قـاهره  اطراف يأراض مساحت به و شده آغاز باره

 بـا  آنهاست، ارياخت در كه و امالك يراضا و يزراع يها شركت هيسرما زين و نهاآ ارزش
  .رديپذ يم انيپا ها شركت آن كيكاي نام و اتيجزئ ذكر
 ريسا از شتريب ينيد يها جنبه به المعارف ةرئدا نيا مقاالت فيتأل و نيتدو در مؤلف  
 ليـ ازقب ،اسـالم  جهـان  بـه  مربـوط  مقـاالت  اسـت  كـرده  يسـع  و داشـته  توجه ها جنبه
 ،ياسـالم  احكـام  اسـالم،  حـوزه  بـه  مربـوط  اصطالحات ،يمذهب و ينيد يها تيشخص
 شـود،  يمـ  مربـوط  ياسـالم  يمبـان  و ينـ يد مسائل حوزه به هرآنچه و يمذهب يشهرها
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 و كلمه، يصرف نكات يبررس از پس »إِبِل« مدخل در مثال عنوان به ؛كند جلوه تر پررنگ
 و مختلف اتيروا به استناد با و پرداخته آن يفقه احكام و مسائل به ،»شتر« يها يژگيو
وجـدي،  ( است گفته سخن آن زكات زانيم و شتر گوشت بودن حالل درباره ،فقها يآرا

-481همـان:  ( »اهللا« ،»انفـاق « مقـاالت  كـرد يرو نيهم براساس). 33-30: 1ج  م،1971
 نيا مفصل مقاالت از) 79-70همان: ( »إجاره« و »عيب« ،)103-89همان: ( »ةآخر« ،)562
 و مـتن  درون ارجاعات ذكر از يبستان همچون زين يوجد .رود يم شمار به المعارف ةدائر

 كي اطالعات يتمام گاه و كرده يخوددار مقاالت نيدوت در شده استفاده منابع فهرست
 مقالـه  مانند ،است كرده استخراج نوشته اي كتاب كي از را آن از يبزرگ بخش اي مدخل
 اسـت،  شـده  صيتلخـ  المصـري  للقطر ةيالعقار ةالثرو كتاب از مؤلف گفته به كه أرض

 اسـي يالس االقتصـاد  مبادئ كتاب از كه »بحران« يمعن به »مةأز« مقاله زين و ؛)196همان: (
 از شـيوه  نيـ ا و )225همـان:  ( اسـت،  شـده  برگرفته نيحس يفهم يافند محمد ترجمه
  .ديآ يم شمار هب اثر نيا ضعف نقاط نيتر عمده

  

  ميةاإلسال المعارف ةدائر. 4
 ياسالم تمدن و فرهنگ و اسالم حوزه به كه يياروپا معروف يها المعارفةدائر از يكي

 به همزمان طور به ميالدي ستميب شمسي/ سيزدهم هجري قرن لياوا از و دارد اختصاص
 كـه  اسـت  اسالم المعارفةرئدا ،شده منتشر و فيتأل فرانسه و يآلمان ،يسيانگل يها زبان

 و دنيـ ل در تكمله كي و جلد چهار در ق1354-1331.ش/ ه1314-1292 يها سال انيم
 و شــد آغــاز آن دوم شيرايــو ق1373.ش/ ه1333 ســال از. ديرســ چــاپ بــه گيــپزيال

 انيـ پا بـه  فرانسـه  و يسيانگل زبان دو به جلد يازده در ق1422.ش/  ه1380 در سرانجام
  .شد منتشر دوازدهم جلد در آن تكمله بعد سال دو و ديرس
 يعرب ترجمه ،يمصر مترجمان و سندگانينو از يگروه ق1351.ش/  ه1311 سال از  
 آغاز آن يسيانگل و يفرانسو يها نسخه بر هيتك با را المعارفةرئدا نيا نخست شيرايو

 نظـر  ريز و يعرب يالفبا بيترت به »ع« حرف ليواا تا آن مقاالت از يا مجموعه و كردند
 ةيماإلسال المعارف ةرئدا نام با ونسي ديعبدالحم و ديخورش يزك ميابراه ،يشنتناو حمدا

 اسـالم  المعـارف ةريدا يعرب ترجمه كار در كه يا وقفه از پس. شد منتشر جلد پانزده در
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 اول شيرايـ و مقاالت نشيگز با بار نيا و مجدداً تا شدند برآن راستارانيسرو آمد، شيپ
 حـرف  در آنـان  تـالش  البته كه دهند ارائه آن از يديجد ترجمه نسخه انگليسي، دوم و
 بـه  مترجمـان  و محققان از گريد يگروه ق1410.ش/  ه1368 سال در. ماند متوقف »ح«

 ريز وق 1418.ش/  ه1376 سال در آنان. زدند دست اين اثر ترجمه يبرا يديجد تالش
 المعارف رةئدا از يمانند دهيگز ت،ياهم كم مقاالت از ياريبس حذف با سرحان ريسم نظر

 جلد 33 در ةيمسالاأل المعارفةدائر موجز نام  به دوم اي اول شيرايو بر هيتك با را اسالم
  .دارد اختصاص مختلف يها فهرست به آن آخر مجلد كه منتشر ساختند

ـ مسالاأل المعارف ةدائر    در اسـت،  نشـده  منتشـر  و ترجمـه  طوركامـل  بـه  نكـه يا بـا  ةي
 يكي. است برخوردار يا ژهيو گاهيجا از يادب و يعلم مجامع انيم در و يعرب يكشورها

 نسـخه  مقاالت يبرخ بر كه است ييها هيرد و قاتيتعل المعارفةدائر اين يها يژگيو از
 هرجـا  ،مجموعـه  نيـ ا انـدركاران  دسـت . اسـت  شـده  نوشته اسالم المعارفةرئدا ياصل

 ،ياسـالم  معارف از رمسلمانيغ دانشمندان يها برداشت و ها شهياند كه اند كرده احساس
 در نخسـت  چـاپ  در( عنوان همان ليذ است، تضاد در اسالم يعلما اتينظر و آراء با

 سـطر  چنـد  در اي و جداگانه يا مقاله در +) عالمت با و متن در دوم چاپ در و يپاورق
 پنداشـته  لـف ؤم يها يورز غرض كه آنچه اي و نادرست يها برداشت قات،يتعل عنوان به

 رنولـد ا كـه  »اسالم« مقاله در مثالً ؛اند پرداخته اشتباهات اصالح به و شده ادآوري را شده
 يمصـطف  ،)347-341: 3، ج ميـة سالاألالمعارف  ةدائر( نوشته صفحه پنج حدود در را آن

 گـر يد و يو اتيـ نظر يبرخـ  رد بـه ) 355 -347همـان:  ( صـفحه  هشت در عبدالرزاق
 ريـ وا فيلأت »يعرب ابن« كوتاه نسبتاً مقاله بر يفيعف ابوالعالءا ي. است پرداخته مستشرقان

  .است نوشته) 348-346همان: ( قاتيتعل صفحهسه  ،)345-343همان: (
  

  لشيعيةا ميةاإلسال المعارف ةدائر. 5
 جلـد  30 در سندگانينو از يگروه يهمكار با و نيما حسن همت به المعارفةرئدا نيا

 و مستشـرقان  از انتقاد با ،اثر نيا مقدمه در نيما حسن. است دهيرس چاپ به روتيب در
 كه است شده ادآوري مجموعه نيا نيتدو زهيانگ درباره ،اسالم المعارفةرئدا سندگانينو
 آنـان،  يورز غرض اي و سندگانينو يآگاه عدم علت به اسالم المعارفةرئدا مقاالت در
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 انـد  كـرده  يسع مترجمان آن، يعرب ترجمه در نكهيباا و افتهي راه فراوان يعلم اشتباهات
 منحصـر  امر نيا اما كنند، اصالح را اشتباهات و سنديبنو آن مقاالت يبرخ بر ييها هيرد
 اعتقـادات  دربـاره  و اسـت،  داشته رتيمغا سنت هلا افكار و آراء با كه بوده يمقاالت به
 يبـرا  يو ،رو نيـ ازا ؛پابرجاسـت  همچنـان  نادرسـت  يهـا  برداشت و خطاها آن ،عيتش

 فيـ تحر دچار گاه كه يقيحقا ساختن روشن و عهيش ياعتقاد يمبان نيتدو و يگردآور
 ةيعيالش ةيماإلسال المعارف ةرئدا نام با مستقل يالمعارفةرئدا آوردن فراهم شهياند در شده،
   ).7: 1 ، جق1423 ن،يام( است برآمده

 ،مقاالت نيتدو وهيش و نشده ميتنظ الفباء حروف براساس المعارفةرئدا نيا مقاالت  
 نينخسـت . اسـت  آمـده  مقالـه  هـر  انيـ پا در سندگانينو نام و است يخيتار -يموضوع
 عه،يشـ  مـذهب  يمعرفـ  دربـاره  شـتر يب نيامـ  حسـن  مقدمه از بعد ،آن اول جلد مقاالت

 ،همـان ( خيالتـار  و للغـة ا يف عهيالش همچون ؛است يعيش يها شهياند و افكار اعتقادات،
 ؛)35-31همـان:  ( عيالتشـ  يفـ  يالكبـر  الخطـوط  ؛)30-21همان: ( عيالتش ،)20-9: 1ج

ـ لحما و عيالتشـ  ؛)37-35همان: ( يالفكر عيالتش ـ مسـال األ ةي  عوامـل  ).53-39همـان:  ( ةي
 به) 89-75همان: ( محمد يالنب مقاله در سپس). 68-59همان: ( ةيعيلشا ضةالمعار نيتكو
 اسالم در يدار برده همچون يمسائل طرح از پس و پرداخته اسالم امبريپ رهيس و يزندگ

 و ،)115 -107 همـان: ( اسـالم  جهان يايجغراف و )99همان: ( االسالم يف الرق عنوان با
ـ  يعلـ  نامهيزندگ به مقاله نيچند ،)117همان: ( جهان در مسلمانان تيجمع  طالـب ياب نب

 دوره آن يرخـدادها  و حـوادث  و) ص(امبريـ پ وفات از بعد و قبل) 128-119همان: (
 همچـون  يمقـاالت  بـا  المعـارف ةريـ دا نيا نخست جلد سرانجام و است افتهي اختصاص

 آن از پـس  و ابـد ي يمـ  انيـ پا 546همـان:   ةيالتعز و 539 -531همان:  نيتيرؤ نيب كربال
  .است آمده مستقل يا مقاله در كدام هر و مفصل طور به و بيترت به عهيش امامان يزندگ
 خـود  گفتـه  به رايز است، امدهين مدخل عنوان به عالما و ها تيشخص نامدر اين اثر،   

 و علمـا  احـوال  شـرح  بـه  عهيالشـ  انيـ اع يعنـ ي گرشيد معروف اثر دروي  نيما حسن
 المعارفةرئدا نيا در منابع ذكر و ارجاع وهيش. است پرداخته مفصل طور به عهيش بزرگان

 درنيـز   ارجاعـات  از يبرخـ  و است ارجاع هرگونه فاقد مقاالت يبرخ ست،ين كدستي
  .شد ذكر هيحاش
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  . األعالم6
 در مختلـف  يها نهيزم در ييها مجموعه گذشته قرن دو يكي در شد، گفته آنچه بر عالوه

امـا   نشده، نهاده آنها بر المعارفةرئدا نام گرچه كه شده منتشر و فيتأل يعرب يكشورها
 كتـاب  ،آثـار  نيـ ا از يكـ ي دارنـد،  ديـ جد يها المعارفةرئدا به اريبس شباهت يجهات از

 تـراجم  قـاموس  االعـالم،  آن كامـل  نام كه كتاب نيا. است يزركل نيرالديخ اثر األعالم
 يا دانشـنامه  اسـت،  نيالمستشـرق  و نيالمسـتعرب  و العـرب  مـن  النسـاء  و الرجال الشهر

 نامـه يزندگ كهـن،  سـان ينو حال شرح از گرفتن الهام با يزركل كه است يعموم و يخيتار
 رعربيغ و عرب از اعم يفرهنگ و يعلم برجسته يها تيشخص از نفر هزار15 از شيب
 آثـار  يمعرفـ  بـا  همـراه  را )ق1394/ش. ه1353( خود روزگار تا گذشته از مستشرقان و

  ).82: م1985 ،يطناحبنگريد به  زين( است آورده آن در ،آنان
 بدون را تيشخص هر حال شرح يزركل و است ييالفبا بيترت عالماأل نيتدو اساس  

 مشـهور  يهـا  نـام  و آورد يمـ  پدر نام و كوچك نام براساس ،يو اشهر نام گرفتن درنظر
 ارجـاع  بحـر  بن عمرو و بيقر بن عبدالملك به بيترت به را جاحظ و ياصمع همچون

 داده قـرار  اريـ مع و مالك را آنان وفات خيتار ،نام هم يها تيشخص مورد در و دهد يم
 و »ابـن « بـا  كه را ييها نام يو). 83 :م1985 ،يطناح ؛14: مقدمه ،م1990 ،يزركل( است

 داده قـرار  ييالفبـا  مالك را آن از بعد اسم و اوردهين ألف حرف ليذ شود، يم آغاز »ابو«
  .است آورده نون »ن«ذيل  را ميند ابن و »ف« درحرف را فراس ابو براي مثال ؛است
 شـتر يب رو نيـ ا از و داده قـرار  خود كار اساس را يياختصارگرا اثر نيا فيلأدرت يو  
 و والدت خيذكرتـار  از پس مؤلف .كند ينم تجاوز سطر دوازده ده حدود از ها نامهيزندگ
 آورد، يم خالصه طور به را ها تيشخص حال شرح) يالديم و يهجر به( اشخاص وفات
-20: مقدمه ،م1990 ،يزركل( كند يم معرفي را آنان خطي و يچاپ آثار و ها كتاب سپس

 با را منابع نيرت مهم صفحه هر يپاورق در خوانندگان شتريب اطالع و ييآشنا يبرا و) 21
ـ  ارزش از كـه  األعـالم  كتـاب  يهـا  يژگيو از يكي. آورد يم صفحه و جلد ذكر  يفراوان

 اسـت  معاصـر  برجسته يها تيشخص يها نوشته دست و ريتصاو اسناد، است، برخوردار
  ).21-19 همان:( است كرده ها نامهيزندگ مهيضم را آنها مؤلف كه
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 نمانـده  مصـون  منتقدان نقد از گرفته، قرار فراون شيستا مورد آنكه با األعالم كتاب  
ـ العرب اللغـة  مجمـع  مجلـه  در دهمـان  بن احمد محمدبن چون يكسان و است  احمـد  ،ةي
 عبـداهللا  بـن  محمـد  و األعـالم  كتـاب  فـي  نظرات كتاب و األعالم ليذ كتاب در نةعالو
 را كتـاب  نيا يها يينارسا و اشتباهات يبرخ األعالم كتاب حيتصح هب عالماإل در ديالرش

 و مؤلـف  يـي گرا عـرب  كتـاب  نيـ ا دربـاره  انتقـادات  نيتر عيشا از يكي .اند شده ادآوري
 از ياريبسـ  نـام  يو شـده  باعـث  كـه  اسـت  يعثمـان  تركان با يو يدشمن و خصومت

 و انداختـه  قلـم  از ران رايـ ام و نرايوز ن،يسالط همچون يمانثع برجسته يها تيشخص
 ؛اسـت  كـرده  استفاده ديشه لفظ از اند، شده كشته يعثمان سران دست به كه يكسان يبرا

 را او د،يـ گرد اعـدام  آنـان  دسـت  به و ديشور ها يعثمان بر چون كه جالل محمود مانند
 يبـرا  جـالل،  محمـود  بـر  عـالوه  يو). 132: 2، ج م1990 ،زركلـي ( است دهينام ديشه
 برخـوردار  يچندان اعتبار و تياهم از و دنديشور ها ترك بر كه ليقبا رهبران از ياريبس

 يهـا  تيشخصـ  يبرخـ  نـام  ذكـر  از اما ده؛يد تدارك مفصل نسبتاً يا نامهيزندگ اند، نبوده
 شـده  باعث كه يواضح نمونه. است كرده يخوددار آنان بودن ترك ليدل به تنها معروف

 ســازند، مــتهم يــينژادگرا بــه را او و دهنــد قــرار اريبســ حملــه مــورد را يو منتقـدان، 
ـ  يبـرا  يو انيـ االع اتيـ وف كتاب از يزركل نكهيا با كه است خلكان ابن  االعـالم  فيلأت
ـ  در خـود  كار اساس را آن يا گونه به و برده بهره اريبس  بـود،  داده قـرار  االعـالم  فيلأت

 اسـت  اوردهيـ ن خـود  كتـاب  در را يو حـال  شـرح  ،اتراك به او يوابستگ سبب بهصرفاً 
  ).93: 5و ج  113: 1همان، ج (

 منتشـر  مصـر  در جلـد  سـه در ق1345 .ش/ ه1305 در بار نينخست را عالماأل يزركل  
 مرور به آن مطالب بر ق1388-1346.ش/  ه1347-1306 يها سال انيم در سپس و كرد

 در جلـد  ده در لـف ؤم اصـالحات  و اضـافات  همـراه  به دانشنامه نيا كه چندان افزود،
 :1983داغـر، ( شـد  منتشـر  مصـر  در تازه يا مقدمه با ق1378-1373.ش/ ه1333-1337
 ها تيشخص يها نوشته دست و ريتصاو يبرخ ق1388.ش/  ه1347 در يو سپس ).316
  ).195: 1، ج1990زركلي، ( افزود بدان المستدرك عنوان به ياصالحات با همراه را

 از پـس  مـدخل  19000 حـدود  در و جلـد  هشـت  بـر  مشتمل عالماأل چاپ نيآخر  
 و يحواشـ  اصـالحات،  مقدمـه،  انضـمام  بـه  اهللا فـتح  ريزه كوشش به يزركل درگذشت
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 نييللمال دارالعلم در ق1399.ش/  ه1358 در لفؤم خودنوشت نامهيزندگ و ها ادداشتي
 رمضـان  ريخ محمد بعدها). 16-15 :م2001 د،يعبدالرش ؛82 :1985 ،يطناح( شد منتشر

 ريتصـاو  و هـا  نوشـته  دسـت  و ها حال شرح يبرخق  1418.ش/  ه1376در سال  وسفي
 از. رسـاند  چـاپ  به روتيب در جلدسه  در االعالم تتمة نام با مستقل يكتاب در را ديجد

 .ش/ ه1355 سـال  تـا  را برجسـته  يهـا  تيشخصـ  و ريمشـاه  حـال  شرح يزركل آنجاكه
 پس كه را يدانشمندان و بزرگان يها نامهيزندگ رمضان ريخ محمد است، آورده ق1396

 تتمـة  نيـ ا در و كـرده  يآور جمـع  ق1416 .ش/ ه1374 سـال  تا اند، ستهيز خيتار نيا از
  .است گنجانده

 دربردارنـده  ،)دارالمنـار  جـده ( جلـد دو  در العالونـه  احمد از االعالم ليذ نيهمچن  
 نيآخـر  و انـد  دهيرسـ  شـهرت  بـه  يزركلـ  از پـس  كـه  اسـت  يكسـان  آثار و حال شرح
 از االستدراكات مع االعالم فوات. است ق1421.ش/  ه1374 سال به مربوط ها حال شرح
 د،يعبدالرش( است شده منتشر ق1420 .ش/ ه1378 سال در اضير در زين يالرفاع احمد
  ).19-17 ،م2001

  

  الشيعة انيأع. 7
 آغاز يلبنان بياد و سندهينو عالم، نيام محسن كوشش به آن نيتدو و فيتأل كه اثر نيا

 جهان يها دانشنامه از يكي را آن توان يم نشده، نهاده آن بر المعارفةريدا نام گرچه شد،
 از پس و رساند انيپا به را سترگ كار نيا تا نشد موفق نيام محسن. آورد شمار به عيتش

 حرف تا كه را پدر كار تيجد با نيما حسن فرزندش ق1374.ش/ ه1333 در يو وفات
  .كرد منتشر جلد 36 در را آن سرانجام و گرفت يپ بود، شده ليتكم »ش«

 گونـه  المعارفةرئدا يآثار گذشته قرن يط گذشت آنها ذكر كه ييها مجموعه كنار در  
ـ  يكشـورها  يبرخ در عةموسو يها نام با  آنهـا  از يبرخـ  كـه  اسـت  شـده  منتشـر  يعرب

   :از اند عبارت
ـ  -يسـ يانگ نامـه  لغـت  فيتأل از پس يبعلبك ريمن را دانشنامه نيا :المورد عـة موسو  يعرب
 آن يهـا  مدخل و مقاالت و دهيرسان چاپ به مجلد ده در م1979 .ش/ ه1357 در المورد

 او گفتـه  به تا است كرده مرتب و ميتنظ يسيانگل يالفبا براساس ،المورد از تيتبع به را
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ـ  بـه  يسـ يانگ اصطالحات ينيبرابرگز و ضبط در متعدد ينظرها اختالف وجود با  يعرب
 بـا  كـه  يكسـان  يبـرا  و) 2: 1، ج 1990بعلبكي، ( باشد تر آسان كاربران يبرا آنها افتني

ـ  يالفبـا  براساس كه يينها فهرست بر عالوه ندارند ييآشنا يسيانگل زبان  طـور  بـه  يعرب
 همـان  انيپا در زين مجلد هر نيعناو و ها مدخل فهرست آمده، گرد يازده جلد در كجاي

 تجـاوز  سـطر  چنـد  حـد  از گـاه  كـه  كوتـاه  نسـبتاً  يمقاالت در يبعلبك. است آمده مجلد
 يعلم خاص اصطالحات و ييايجغراف اعالم برجسته، يها تيشخص يمعرف به كند، ينم
 يكي. است پرداخته ينيد اصطالحات و ميمفاه حوزه در خصوص به و مختلف علوم در
  .است آن بودن مصور دانشنامه نيا يها يژگيو از

 بيـ ترت بـه  و مـدخل  4000 در كـه  عمـان  دربـاره  است يا دانشنامه :نيـة العما عةالموسو
  . است دهيرس چاپ به مجلديازده  در الفبا حروف

؛ )مجلـد  4( الفلسـطينية  عـة الموسـو  ؛)مجلـد 2( ،ةسـر يالم ةيبالعر عةالموسوهمچنين   
 بيةالعر عةالموسو؛ )مجلد 2( غربال، قيشف محمدبه كوشش  ،ةالمعاصر ةيبالعر عةالموسو

؛ ةالمعاصر واألحزاب والمذاهب األديان في ةالميسر عةالموسو ؛الفقهية عةالموسو ؛لميةالعا
  آيند. شمار مي هاي عمومي و تخصصي كشورهاي عربي به از ديگر موسوعه
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