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اسالمدايرة المعارفى در حوزٔه اسالم و فرهنگ و تمدن مسلمانان، منتشر شده در ليدن ، دايرةالمعارف
 

اين . هلند

. شود، سه ويرايش دارد ياد مىاسالم . داز آن با نام اختصارى  دانشنامٔه جهان اسالمالمعارف كه در اين مقاله و در  دايرة

ويرايش اول با بيش از نه هزار مقاله، عنوانى فرعى
 

داشت كه انتشارات بريل  
 

ليدن و اتو هاراسويتس  
 

اليپزيگ  
 

آلمان   

و يك جلد تكمله( ش    ـ  1  / 1 1 ـ  1 )در چهار جلد اصلى 
1

زمان به زبانهاى آلمانى هم( ش1    /1 1 ) 
1
  ،

فرانسه
1

همٔه مؤلفان ويرايش اول اروپايى غيرمسلمان بودند و هيئت سرويراستاران آن . انگليسى چاپ و منتشر كردندو   

مارتين تئودور هوتسما: متشكل بود از 
1
، تامس واكر آرنلد 

  
، رنه باسه 

  
هارتمان،  

  
، آرنت يان ونسينك 

  
، لوى  

پروونسال
  
، هاميلتون راسكين گيب 

  
و ويلهلم هفنينگ  

 1
ش با مقاالتى     /   1 اى از ويرايش اول نيز در  خالصه.  

>المعارف اسالم خالصٔه دايرة <كه بيشتر درونمائه فقهى و تاريخى داشتند، باعنوان 
 1

به زبان انگليسى منتشر شد و در   

رو، بريل  هاى ويرايش اول هنوز اعتبار كافى دارند و ازاين مقاله. چاپ گرديدش تجديد  1  و      /  11 و   11 

تأليف ويرايش دوم، باعنوان ويرايش جديد و بدون عنوان فرعى، . ش آن را در نُه مجلد تجديد چاپ كرد11  / 111 در 

هايى و پس از تكميل،  جزوه ش شروع شد و ابتدا، هر جلد در قالب    /   1 فقط به زبانهاى انگليسى و فرانسه، از 

 .صورت مجلد منتشر گرديد به

 Bتا  Aبيش از چهل سال به درازا كشيد، چنان كه جلد اول، شامل حروف  اسالم. دانتشار مجموع مجلدات ويرايش دوم 

جلد دوازدهم نيز باعنوان . ش منتشر شد 1  /     در  Zتا  Wشامل حروف ( يازدهم)ش و جلد آخر 1   /  11 در 

در انتشار سه جلد نخست، انتشارات لوزاك. ش انتشار يافت 1  /     تكمله در 
 1

در . بود لندن با بريل مشاركت كرده  

هايى نامه طول سالهاى انتشار ويرايش دوم، فهرست
 1

/ 111 ش ناظر به جلدهاى يكم تا سوم، در 1   / 111 در   

ششم تكمله هر دو زيرنظر پيرسن هاى يكم تا ش ناظر به جلدهاى يكم تا پنجم و جزوه11  
  
ش ناظر  1  /  11 ، در  

هاى تكمله زير نظر وان دونزل به جلدهاى يكم تا ششم و همان جزوه
  

/ 111 به دو زبان فرانسه و انگليسى، و در   
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ش ناظر به جلدهاى يكم تا نهم همراه با شرح واژگان11  
  

اى از كل  نامه در نهايت، فهرست. فقط به انگليسى منتشر شد  

در ويرايش دوم، تركيبى از . ش چاپ شد11  / 1   ويرايش دوم در يك جلد فقط به انگليسى زير عنوان جلد سيزدهم در 

مؤلفان اروپايى و امريكايى غيرمسلمان، ايرانى و عرب و ترك و هندى و پاكستانى مسلمان حضور داشتند؛ مثالً در جلد اول 

اند يا تبار عربى  مؤلف مسلمان    نفر از    مؤلف و در جلد پنجم،     نفر از  11مؤلف، در جلد سوم     نفر از  11

گيب، پروونسال، يوهانس هندريك كرامرس: سرويراستارى ويرايش دوم برعهدٔه اينان بود. دارند
  
، يوزف شاخت 

*  
  ،

برنارد لوئيس
  
، شارل پاّل  

* 1
، ويكتور مناژ 

 1
، وان دونزل، جرالد هاوتينگ 

 1
، كليفورد ادموند باسورث 

 1
، و پرى  

بيرمن
  

، صفحات حقوقى ويرايش اول و دوم؛ ويكفيلداسالم.د← )  
  
؛ اشميتكه1  ـ 1  ، ص  

  
؛ براِكت1  ، ص  

  
 

 (.   ـ    ؛ باسورث، ص  11ـ   1، ص 

تمركز بر  اى با ش آغاز شده و قرار است هر سال چهار جزوه دويست صفحه11  / 1   از  اسالم. دويرايش سوم 

شرقى و صحراى افريقا و با توجه  ويژه مناطق كمترشناخته شده مثل آسياى جنوب بيستم، به/ مطالعٔه اسالم در قرن چهاردهم

: ويرايش سوم زيرنظر چهار سرويراستار است. ويژه به مسائل اقليتهاى مسلمان در همٔه كشورهاى غيرمسلمان، منتشر شود

گودرون كرمر
  
ن، اِِوِرت راوسو 

  
، جان ناواس 

 1
و ِدنيس ماترينگ  

 1
. د)و قرار است ظرف پانزده سال به پايان برسد   

المعارف اسالم، چاپ سوم دايرة← ؛ نيز vi, v، مقدمه، ص  ، چاپ سوم، ج اسالم
 1
  ،    .) 

(.باتأكيدبرويرايشهاىاولودوم)تحليلساختار،محتواوروش

المعارفى است، تعداد واژگان هر مقاله با اهميت آن و اطالعات و پژوهشهاى  چون ايجاز از اختصاصات هر اثر دايرة

هاى جديدتر عالوه بر ويرايش اول، در  سبب دستيابى به داده بهاسالم . درو ممكن است، مدخلى در  ازاين. موجود تناسب دارد

عكس اين نيز ممكن است پيش آيد، يعنى مطلب جديدى . باشد نيز مقاله داشته تكمله، ويرايش دوم و احتماالً ويرايش سوم

بعضى . رو مقاله جديد نوشته نشود و ازاين دنامب یقدربارٔه موضوعى پيدا نشود و آنچه در ويرايش اول آمده همچنان معتبر با

هايى كه مينورسكى اى از مقاالت فقهى يوزف شاخت و مقاله ها مثل پاره مقاله
 1

ونسينك دربارٔه  يان ايران يا آرنت دربارهٔ   

براى اجتناب (.    ـ   باسورث، ص  ←)اند  روز شده لحاظ منبع در ويرايش دوم به اند، صرفاً به هاى اسالمى نوشته فرقه
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رٔه است و آثارى كه با دو فهرستى از منابع اولئه پربسامد و نام اختصارى مجالت آمده اسالم. دها در  شدن مقاله از طوالنى

، در دو فهرست جداگانه و مؤلفان و دانشگاههاى محل كار آنان در ابتداى (ها مثالً گاهنامه)شوند  زمانى مشخصى چاپ مى

به . است بر آن، نام آنان در انتهاى هر مقاله پس از فهرست منابع درج شده عالوه . اند هر جلد در ويرايش دوم معرفى شده

متنى نيستند و به  ها داراى ارجاعات درون يّن و احتماالً اعتماد به نويسنده، غالب مقالهداليلى از جمله انتخاب يك روش مع

ازجمله ويژگيهاى فهرست منابع در همٔه ويرايشها، تبعيت از يكى از الگوهاى . است درج فهرست منابع در انتها اكتفا شده

شناختى در آن دسته از كتابهاى چاپ كشورهاى  بالمللى است، اما گاهى سرويراستاران با فقدان مشخصات كتا رايج بين

اسالمى كه بدون تاريخ، بدون محل نشر و بدون ناشر بودند، مواجه شدند و براى هر يك از اين حالتها عالئم خاصى استفاده 

براى ضبط دقيق كلمات عربى، فارسى، تركى، اردو و سيريلى نظام آوانگارى. كردند
  

در اين نظام خاص كه . طراحى شد  

زبان باشد، به خوانندٔه ناآشنا در شناخت  است، در بسيارى مواقع بيش از آنكه به سود خوانندٔه انگليسى اول هر جلد معرفى شده

بر حروف، صداها نيز با حرف ضبط   در اين نظام عالوه. كند ضبط صحيح كلمه و شناخت لحن ديگر ملل مسلمان كمك مى

رو مبناى اولئه سرويراستاران لهجٔه عربى  انان كار آوانگارى را دشوار كرده و ازايناند و رعايت لحنهاى مختلف مسلم شده

: براى مثال)است  زبانان نامأنوس ساخته هرچند اين امر، قرائت بعضى كلمات را براى فارسى. است و سپس تركى بوده

ش كار     / 11 ، تا دهٔه اسالم.ددر دورٔه چاپ  هک اج نآ زاهمچنين (. مذاَكرات، ُمشاَرَكت، َكيخسرو، قُبُرس، نَوُروز

شد، طبيعى بود كه غلطهاى مطبعى در هر  اى انجام مى كتابها و مجالت با ماشين تحرير و بدون برنامٔه رايانه چينى حروف

 .اند رو در صفحات اولئه هر جلد غلطهاى مطبعى و صورت صحيح آنها ذكر شده اثرى پيدا شود و از اين

تعداد مدخلها و به تبع آن، ميزان محتوا در ويرايش . يرايش، مدخلها، نقش اصلى را دارنددر ساخت محتواى هر دو و

دربارٔه چگونگى انتخاب و طراحى اولئه مدخلها در حدود صد سال قبل، گزارشى . طور چشمگير متفاوت است اول و دوم به

المعارف  ش منتشر شد، طرح كلى اين دايرة11  / 1   كه در  اسالم.دنامه ويرايش دوم  دست نيامد اما طبق فهرست به

هاى اسالمى  دهندگان آموزه هاى اسالم از جمله آورنده، بستر جغرافيايى و تاريخى، تحوالت تاريخى و بسط شناخت همٔه جنبه

ى هاي شخص پيامبر اكرم در ذيل مقاله. است هاى فوق درنظر گرفته شده و فرهنگ مسلمانان است و در تهئه مدخلها، جنبه

بن عبدالمطلب، آِمنَه، خديَجه، فاطَمه، عايَشه،  هايى مانند عبدللّا  چون محمد، سيَره، معراج، اُّمى، و عصمت، و در مقاله

بر مدخل صحابه،  همچنين، عالوه . اند َحليَمه، َحفَصه، ماريَه، َميمونَه، َصفيَه و سوده بنت َزْمَعه، بستگان پيامبر معرفى شده

چهار (.    ، ص   ج  ←براى اسامى آنها )هاى مستقل دارند  ان از جمله خلفاى راشدين مقالهحدود شصت تن از آن

 .حاميم، ُمَسيلََمه، َسجاح و طُلَيَحه: عنوان مخالفان پيامبر مقاله دارند مدعى پيامبرى نيز به

العرب، جاهلية، اله؛  مانند جزيرة هايى ناظر به اين دوره، معرفى بستر تاريخى و جغرافيايى پيش از پيدايش اسالم با مقاله

معرفى حدود بيست بت چون ذوالُخلَصاء، هُبَل، نار، اِساف، الالت و َمنات؛ معرفى افرادى سرشناس چون بكربن وائل، 

هاى يهودى و مسيحى ساكن مكه و مدينه مانند يعقوبيان صورت  بن ُزراَرة، قَُصّى و قُّسبن صاعده؛ معرفى فرقه حاجب

از اسالم اين تمدنها  در معرفى هر يك از تمدنهاى مهم چون مصر، ايران و تركيه بخشهايى به دورٔه پيش. است گرفته

 .است اختصاص يافته

بر مدخل  عالوه . است خود اختصاص داده المعارف را به هاى اسالمى بخشهاى زيادى از اين دايرة معرفى درونمائه آموزه
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ذتين و ُمسبّحات به معرفى قرآن بسَمله، ُمصَحف، ُمقطَّعات، اِعجاز، اُم  قرآن، مدخلهاى ديگرى چون سوره، آيه،  الكتاب، ُمَعوَّ

در . حدود شصت اصطالح قرآنى مانند حنيف، فرقان، حق، رزق، فقير، حزب و فتنه مقالٔه مستقل دارند. است اختصاص يافته

يكى از . اند مدخل( خبر واحد)خبر و خبرالخاصه  الحديث، بر مدخل سنّت، حديث، حديث قدسى، اصول معرفى سنّت، عالوه 

توان از مقاالت اعتقادى مثل عقيده، توحيد،  از ديگر مقاالت در اين زمينه مى. است« اسالم»بلندترين مقاالت خود مقالٔه 

رتد، نبوت، شرك، َشفاعه، آخرت، برزخ، قيامه، شهاده، و مقاالت فقهى مثل فقه، شريعه، قصاص، عرف، ارث، كافر، مُ 

روزه، حج، وضو، نماز، زيارت، عبادت، زكات و جهاد، و مقاالت اخالقى مثل ادب، اخالق، محاسن و مساوى، تحسين و 

زخم، ديو و غول بررسى  نيز در ذيل مدخلهايى چون ماشاءللّا، ِسحر، نِيَرنج، ُرقعه، چشم هنايماعباورهاى . تقبيح نام برد

 .اند شده

است، تاريخ خلفا از صدر اسالم تا فروپاشى  ف جغرافيا و تاريخ همٔه جهان اسالم مدنظر بودهالمعار چون در اين دايرة

همٔه تمدنهاى . است در ذيل مدخلهاى خليفَه، َخالفت و هريك از خلفا بررسى شده   1 / ش    نظام خالفت عثمانى در 

هاى مختلف و اشخاص مشهور اين تمدنها،  سلسلهقديم مثل ايران، مصر، عثمانى، در ذيل همين نامها و نيز ذيل مدخلهاى 

هاى مختلف اسالمى، اعالم و اصطالحات تاريخى و جغرافيايى  كشورهاى جديدالتأسيس قرنهاى سيزدهم و چهاردهم، فرقه

ين اول)، المجلّه (قانون اساسى)وبيش در همه كشورهاى اسالمى ذيل مدخلهاى ُدستور  اند و تحوالت دورٔه جديد كم گزارش شده

، َمجلِس، َمحَكَمه، ِصحافَه، َجريَده، َمطبَعه، امتيازات، تنظيمات، اصالح، آزادى، (قانون مدنى در برخى كشورهاى اسالمى

 .است بَلَديَه و حزب و نيز ذيل نامهاى افراد تأثيرگذار در اين تحوالت بررسى شده

هاى اسالمى و معرفى افراد تأثيرگذار اختصاص  زهدهندگان آمو به معرفى بسط اسالم. د جرأت بتوان گفت دوسوم شايد به

بسيارى از تابعين، بعضى امامان شيعى زيدى، اسماعيلى و همٔه امامان اثناعشرى، قُّراء مشهور قرآن، بسيارى از . است يافته

ر، محّدثان، مشهورترين فقها و متكلمان مسلمان پيش و پس از پيدايش مذاهب رسمى فقهى و كالمى تا دورٔه معاص

دانان، و آوازخوانان مناطق  نگاران، عالمان علوم طبيعى، عرفا، شاعران، موسيقى مشهورترين فيلسوفان، مورخان، فهرست

همچنين، غيرمسلمانان و كسانى كه تغيير . هاى مختلف و گاهى آثار برجستٔه اين عالمان مقاله مستقل دارند اسالمى در سده

االحبار،  مى تأثيرگذار بودند، مانند يهوديان و مسيحيان ساكن مناطق اسالمى مثل كعبهاى اسال آيين دادند و در بسط آموزه

 .اند مراكز و مكانهاى گسترش اين علوم نيز معرفى شده. دارند هلاقميمون م بن سالم، و ابن عبدللّا 

به آداب و رسوم مثل مدخلهاى مربوط : است هاى مختلف فرهنگ و تمدن مسلمانان با اين مدخلها محقق شده معرفى جنبه

ها و  النسل؛ مشاغل مثل كاتب، َعطار، بقّال، طبّاخ، تّمار، طّحان؛ معرفى انواع غذاها، ميوه عادت، ادب، عرف، تنظيم

ها، قبرها و بناهاى شهرى؛ مدخلهاى مربوط به موسيقى مثل غناء،  نوشيدنيها؛ سبك و ابزارهاى معماريهاى مساجد، مناره

اند مثل نرجس،  ر، و ناى؛ گلها و گياهان و درختهايى كه در مناطق اسالمى موردتوجه قرار گرفتهمقام، ايقاع، دف، نفي

 .سوسن، ُجلنار، و اَبنوس و نخل

رود مثل  كار مى يعنى زبانى كه در فرهنگ اسالمى به)با حروف انگليسى و به زبان اصلى  اسالم.دهمٔه مدخلها در 

زبان غيرمتخصص در مطالعات  رو، براى خواننده انگليسى بودند و ازاين ارى شدهآوانگ( عربى، فارسى، تركى و مانند آن

خواست بداند در فرهنگ اسالمى در باب َزلَزله چه گفته  مثالً اگر خواننده مى. اسالمى يافتن مقالٔه موردنظر سخت بود

يافت و سپس با كمك  ربى را مىدر زبان ع earthquakeكرد و معادل  است، بايد ابتدا به فرهنگ لغت مراجعه مى شده
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خواست بداند مسلمانان دربارٔه فيلسوف يونانى  كرد يا اگر خواننده مى مراجعه مىاسالم . دبه ( نمايه)نامه  فهرست

Ptolemaeus اند بايد از بخش نمايه نام رايج او در فرهنگ اسالمى يعنى بطلميوس را پيدا  اند يا چه برداشتى داشته چه گفته

البته در موارد فراوانى هم با نظام ارجاع اين اِشكال برطرف شده مثالً اگر خواننده مذكور . مدخل مراجعه كند و به اين

كند و در  مراجعه مى eternityبداند به كلمه  اسالم.ددربارٔه مفهوم ازل يا ابد يا قَِدم در فرهنگ اسالمى بخواهد مطلبى از 

، ولى اين راه حل «َابَد و قَِدم»به  "eternity of the world"است و در ذيل  داده شدهارجاع « ابد»بيند كه به كلمٔه  آنجا مى

نامه كامل چاپ شود، حدود صد سال، وجود داشت،  اين اِشكال در ويرايش اول و دوم تا قبل از آنكه فهرست. عموميت ندارد

، عناوينى به (   ـ ، ص    ج )در بخش اول فهرست . اما در جلد سيزدهم، دو نوع فهرست براى خوانندگان طراحى شد

ها ذيل اين عناوين جاى گرفتند و طبيعى است كه  رتيب الفباى انگليسى طراحى شدند و آنگاه تقريباً عنوان همٔه مقالهزبان و ت

هريك در يك يا چند  اسالم.د، اصطالحات موجود در ( 1 ـ1  ص )در بخش دوم . يك مقاله در ذيل چند عنوان قرار گيرد

تواند مطالب موردنظر خود را در دوازده جلد ديگر بيابد، ذكر  ده مىاند و نشانى مكانهايى كه خوانن سطر تعريف شده

اند و باز براى خوانندٔه  در اين فهرست نيز، اصطالحات براساس آوانگارى فارسى، عربى، و تركى الفبايى شده. است شده

يل قاهريّت آمده و مثالً تعريف قهر و قدرت خداوند در ذ. زبان يافتن معناى اصطالح موردنظر آسان نيست انگليسى

را بداند تا بتواند به تعريف دست پيدا كند؛ و اگر به دانستن اطالعاتى  omnipotenceزبان بايد ابتدا  معادل  عربى  انگليسى

اين اشكال رفع اسالم . داما در ويرايش سوم . ، للّا، و قرآن مراجعه كند(مباحث كالمى)بيشتر مايل بود به مدخلهايى مثل فعل 

، (1  ـ   ، ص  ج)در ويرايش اول « الف ليله و لَيلَه»مبناى ضبط مدخلها زبان انگليسى است، براى مثال مقالٔه  شده و

 Arabian" ذيل ذيل همين نام و در ويرايش سوم،(  1 ـ1  ، ص  ج )، ويرايش دوم (  ـ1 ص)تكملٔه ويرايش اول 

Nights"( ـ 1  ، ص  ج    )است آمده. 

 المعارفى از اهميت خاص ورت دايرةص مى در غرب و به تبع آن، روش نگارش اين مقاالت بهروشهاى مطالعات اسال

يكى در سطح : در دو سطح قابل بررسى استاسالم .دكار رفته در  توان گفت روش به طور خالصه، مى به. برخوردار است

ول، ترجيح منابع اولئه كهن بر منابع متأخر در سطح ا. گيرى ها و ديگرى، در مقام تبيين و نتيجه گردآورى اطالعات و داده

عالوه، نگاه انتقادى به منابع اوليه و ترديد در وثاقت آنها، پاى ثابِت  به. تر تر، اصيل يك اصل پايدار است، يعنى هرچه قديم

اولين منابع . هرچه تحقيق جديدتر بهتر: در انتخاب منابع دست دوم و چندم نيز، اصل پايدار چنين است. ديگِر تحقيق است

با سه ِمالك شهرت، سازگارى با فرضيه ابتدايى محقق و انسجام )شده در تاريخ اسالم و اولين روايات مكتوب  نوشته

شده گروههاى  درنتيجه، مالكهاى پذيرفته. بر منابع بعدى كه احتمال بازسازى در آنها قوى است، اولويت دارند( متنى درون

در سائه همين روش، بيشتر عالقٔه مستشرقان متقدم تا قبل . گيرند اوى مورد توجه قرار نمىمسلمان در صحت و سقم سند و ر

هاى خطى و تشكيك در وثاقت متون  شناسى تاريخى يا فيلولوژى، تحقيقات تاريخى، شناخت نسخه از سه دهٔه اخير به زبان

ح دوم، يعنى در مقام تبيين، روش تحقيق و در سط. هاى اسالمى مقدس اسالمى معطوف است تا دانستن درونمائه آموزه

به تاريخ( پوزيتيويستى)گرايانه  بيشتر مبتنى بر نگاه اثبات اسالم.دها در  نگارش مقاله
  
و گاهى تركيبى از اين روش با  

روش پديدارشناسى
  
ضر حا شناسى تاريخى و نگاه تاريخى وزنٔه سنگين و هميشه  تاريخ،زبان اسالم.درو، در  ازاين. است 
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توان گفت غالب مقاالت تاريخى، صرف نظر از برخى نقدها كه در شيؤه  باتوجه به اين روش، مى. هاست در همٔه مقاله

گزينش منابع و شيؤه استنتاجها بر آنها وارد است، قّوت خوبى دارند، برخالف مقاالت مفهومى كه چنين نيستند، يا به اين 

، يا آنكه به اندازه اهميت و تأثيرى كه، در نظر مؤلف، آن موضوع در تاريخ دليل كه موضوع مورد عالقٔه مؤلف نبوده

مطالعات اسالمى ←نيز )اند  است و بدون توجه به خاستگاه نظرى آن، مورد توجه قرارگرفته انديشٔه اسالمى داشته
*

.) 

حتى ويرايشهاى اول . اثر وجود نداردهاى اولئه طراحان اين  سند بااهميتى دربارٔه انگيزه. هاىانتشارهاوانگيزهزمينه

، (ش، سخن ناشر11  / 111 )در چاپ دوم ويرايش اول . داراى مقدمه نيستند تا بتوان به آنان استناد كرد اسالم. دو دوم 

 چهاردهم دليل نياز به/ سيزدهم و اوايل قرن بيستم/ افزايش عالقه به دانستن در باب اسالم و فرهنگ اسالمى در قرن نوزدهم

هاى  هم مقاله اسالم. دپس از انتشار . است عنوان انگيزٔه انتشار معرفى شده گونه دربارٔه اسالم، به المعارف تأليف اثرى دايرة

شناسى غربيان، يا  توان ثمرٔه اسالم را مى اسالم. داما، . است هاى طراحان آن منتشر شده بسيار كمى دربارٔه اين اثر و انگيزه

شناسى تر كلمه، ثمرٔه شرق معناى وسيع به
*
هاى  دوازدهم و سيزدهم دانست كه در زمينه/ آنان در قرنهاى هجدهم و نوزدهم 

، ص ، مقدمه ، ج   1 ، چاپ اول، المعارف االسالمية دائرة ←)تواند منبع موثقى براى آنان باشد  فرهنگى و اقتصادى مى

با مراجعه به عاليم اختصارى نام (. 11ـ  1؛ براكت، ص   ، مقدمٔه يارشاطر، ص  ، ج دانشنامه ايران و اسالم؛  

هاى مختلف مطالعات اسالمى قبالً  توان فهميد كه در زمينه استفاده شده، مىاسالم . دهاى آنها در تدوين  مجالتى كه از مقاله

با همكارى متخصصان هر رشته درصدد برآمدند تا  اسالم. داندركاران  و دست بود مقاالتى در طول اين دو قرن چاپ شده

تاريخ شروع . مند ارائه كنند ، بايگانى مركزى خود را به شكل نظام( 1ص )حاصل مطالعات پيشين و به تعبير براكت 

>مجلٔه آسيايى <اى از اين مجالت مانند  انتشار پاره
  
>سى آلمانمجلٔه انجمن خاورشنا <،  

  
>مجلٔه خاورميانه <و   

  
به   

 .دراد همادا نانچ مه اهنآ راشتنا و گردد سيزدهم بازمى/ هاى اول قرن نوزدهم دهه

شناسان المللى شرق در نهمين همايش بين     / 11 در 
 1
تصويب شد و عرضه و  اسالم. د، پيشنهاد تأليف و انتشار  

هاى  المعارفها در زمينه ين و انتشار اولين دايرةازسوى ديگر، با تدو. اى براى پيگيرى اين كار تشكيل يافت كميتٔه دوازده نفره

>المعارف دين و اخالق دايرة<دينى در غرب مثل 
 1

،ويراستٔه جيمز هيستينگز(      ـ1   / 1 1 ـ1 1 چاپ ) 
 1
 > 

>دين در گذشته و حال
 1

>المعارف كاتوليك دايرة<و (     ـ 1   /   1 ـ1 1 چاپ )  
  

/ 1 1 ـ1 1 چاپ )  

 ←)قرار گرفت  اسالم. دهاى ارزشمندى پيِش روى مؤلفان و سرويراستاران  ، الگوهاى مناسب و تجربه(1   ـ     

 (. 1 ؛ اسعدى، ص "Mawsū`a.4"، چاپ دوم، ذيل اسالم. د؛ 11 ، ص 1 ، ج بريتانيكا

المعارف يعنى تدوين و  حركت در همان چهارچوب اهداف اصحاب دايرة اسالم. دتوان گفت انگيزٔه اصلى طراحان  مى

هاى  دسترسى سريع به همٔه جنبه نياز به راهنماى دربردارندٔه اطالعات كامل، موثق و قابل. ارائٔه منسجم دانش بشرى بود

مثالً در ويرايش اول، مقاالت بسيارى . كرد را در هر ويرايش از نظر پديدآورندگان آن توجيه مى اسالم. داسالم، وجود 
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سبب كه بريتانيا، فرانسه و هلند در اين مناطق مستعمره، كارشناسانى  اين به. دربارٔه هند، شمال افريقا و اندونزى وجود دارد

باسورث، ص  ←)اند  روز شده ويرايش دوم به لحاظ منابع و محتوا بهداشتند كه براى آنها مقاله بنويسند و اين مقاالت در 

اند و  حال، بايد توجه داشت كه ويرايشها هر كدام مكمل ديگرى درعين(. v، مقدمه، ص  ، چاپ سوم، ج اسالم.د؛    ـ   

المللى  ن كنگرٔه بينتصميم براى تهئه ويرايش دوم در بيست و يكمي. نياز شد توان از ديگرى بى با رجوع به يكى نمى

 (. 1 اسعدى، ص )ش در پاريس گرفته شد 1   / 1 1 شناسان در  شرق

هاى ديگرى چون اهداف استعمارى و نقد  اند، انگيزه شناسى بدبين بوده برخى مسلمانان كه عموماً به مطالعات شرق

اى انتقادى با  اى منفى و سپس مواجهه ا مواجههرو، آنان ابتد ازاين. اند برشمرده اسالم. دهاى اسالمى را براى طراحان  آموزه

شناسان اشاره و در بخش پيامدها، مواجهه انتقادى  هاى شرق هاى منفى در تفسير انگيزه در اينجا، به مواجهه. اند اين اثر داشته

 .شود آنان گزارش مى

بيستم، دولتهاى استعمارگرى / يك دليل مواجهه منفى اين بود كه با توجه به وضع جوامع مسلمان در ابتداى قرن چهاردهم

ويژه مستعمرات خود، نياز  المعارفى از فرهنگ و تمدن مسلمانان، به مند و دايرة چون فرانسه، هلند و بريتانيا به شناخت نظام

گسترش . شد، در نظر مسلمانان موجه نبود در پاسخ به نيازهاى اين دولتها توليد مىطبيعى است اثرى كه . ضرورى داشتند

قلمرو حكومت عثمانى تا قلب اروپا يكى از نگرانيهاى اروپاييان بود و همين كه نسبت مدخلهاى مربوط به فرهنگ عثمانى، 

اى است بر اينكه اهداف صرفاً علمى  نشانهاز مدخلهاى عربى و فارسى بيشتر است، خود  اسالم .دتركيه و شمال افريقا در 

 (.  ، همان مقدمه، ص  ، ج دانشنامهٔ ايران و اسالم ←)است  وجود نداشته اسالم .ددر طراحى 

(. بخش پيشين مقاله←)گردد  به تفاوت در روش مطالعٔه اسالم بازمى اسالم. ددليل ديگر مواجهٔه منفى مسلمانان با 

. لحاظ اعتقادى با باورهاى رايج مؤمنان از دينشان سازگار نيست لمانان در مطالعٔه اسالم بهنظر مسلمانان، روش غيرمس به

نوزدهم كمتر صبغٔه دانشگاهى داشت و غالباً كشيشان مسيحى، كه اسالم را / گفتنى است مطالعات اسالمى تا قرن سيزدهم

خواستند ضمن تعيين موقعيت حوادث تاريخ اسالم  مىاين گروه . كردند دانستند، آن را پيگيرى مى ترين رقيب خود مى بزرگ

در سير تمدن بشرى، با نقد متون و با تحليلهاى تاريخى، وامگيريهاى فرهنگ و تمدن مسلمانان از ساير اديان و تمدنهاى 

مردود،  هاى آنان از نظر مسلمانان گاهى در اين مسير، نظريه. هاى اسالمى را تحقير كنند همجوارشان را آشكار و آموزه

؛ 1ـ 1؛ ابراهيم عوض، ص  1 ـ1  ، 1  اسعدى، ص  ←)شد  گاهى مغرضانه و گاهى كار نويسندگان يهودى تلقى مى

 (.   ،  1 ،  1 احمدى، ص  جان

، غالب مجامع علمى مسلمانان اين كار بزرگ را ستودند، هرچند گاهى خطاهاى فاحش در اسالم. دبا انتشار . پيامدها

اين اثر با توجه به وسعت گسترٔه مطالبش و روش . تاريخهاى تولد و درگذشت اشخاص وجود داشت مطالب، ضبط اسامى،

رو هر گروه مسلمان به انتخاب يا  ويژٔه نگارش آنها، ديدگاهها و مدخلهاى همٔه گروههاى اسالمى را در برنداشت و از اين

 ←)ها وارد بود  حقى بر بعضى مقاله ايِى بهعالوه، انتقادهاى محتو به. شدن بعضى مدخلها معترض بودند فراموش

؛ حميدللّا 1، مقدمه، ص  ج ،  1 ، چاپ اول، المعارف االسالمية دائرة
  
،  ، ج دانشنامٔه ايران و اسالم؛    ، ص  

، مقدمه صدرحاج سيدجوادى، فانى، و خرمشاهى، ص  ، ج المعارف تشيع دايرة؛   ؛ قُرشى، ص   ـ1 همان مقدمه، ص 

ترين امتياز اين اثر در  شايد مهم(. ، مقدمٔه موسوى بجنوردى، ص هشت ، جالمعارف بزرگ اسالمى دائرةهفده؛  شانزده ـ
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اين است كه بسترى براى آشنايى و گفتگوى غيرخصمانٔه مذاهب اسالمى در نقاط مختلف جهان براى خود مسلمانان فراهم 

وبيش اطالعات  توانند از عقايد ديگر گروههاى مسلمان كم هاى اسالمى مى با رجوع به اين اثر، هريك از فرقه. كرد

رو، در مواجهٔه اوليه با اين اثر، بعضى كشورهاى اسالمى خواستند آن را ترجمه كنند ولى  ازاين. دست آورند اى به طرفانه بى

ا و تأليف مقاالتى با حفظ هاى آن، استفاده از عناوين مدخله پس از اطالع از نواقصش، تصميم گرفتند به ترجمه بيشتر مقاله

بعدها، . پيشگامان اين سياست ابتدا مصريان، سپس تركها، پاكستانيها و در آخر ايرانيان بودند. ، دست بزننداسالم.دالگوهاى 

تفصيل فرايند ترجمه و تبديل آن به . فراخوانى براى تهئه نسخٔه اندونزيايى اين اثر داده شد ولى به مرحله عمل نرسيد

 .شود المعارفهاى جايگزين به سبك آن در اينجا، متناسب با حجم مقاله بررسى مى و تهئه دايرة اسالم.دى انتقادى به رويكرد

ويژه در جهان عرب، ويرايش اول  با هدف ايجاد وحدت فرهنگى در عالم اسالمى به   1 / ش    مصريان از 

كار ترجمه زير نظر احمد . ترجمه كردند المعارف االسالمية دايرةرا با تكيه بر نسخٔه انگليسى و فرانسه باعنوان  اسالم.د

ِشنتَناوى، ابراهيم زكى خورشيد
*

موجز ؛   1 صفحه عنوان چاپ اول، )، محمد ثابت فَندى و عبدالحميد يونس انجام شد 

ر سرويراستاران ناقص ها كه حاوى خطا يا به نظ هر كدام از مقاله(. ، مقدمٔه سمير سرحان، ص زالمعارف االسالمية دائرة

تفسير »هاى  كرد، مثل مقاله عنوان تكمله يا مقاله مستقل، يكى از متخصصان مطالبى به آن اضافه مى بود، در پانويسها يا به

نوشتٔه احمد محمد شاكر و مقاله « براق»و « انصار»، «انجيل»هاى  الخولى؛ مقاله نوشتٔه امين« سيره»و « سنّت»، «قرآن

نوشتٔه محمدمصطفى حلمى يا مثل پانويسهاى « االشراق حكمةسهروردى و »مصطفى عبدالرازق و  نوشتهٔ « تصوف»

در پانزده جلد پيش ( عارفى باشا)« ع»اين مرحله از كار ترجمه تا ابتداى حرف . ، آبان، ابراهيم(همزه)هايى مانند ا مقاله

با نگاهى به ويرايش  111 / ش1   ، اما از (دوم، مقدمٔه چاپ  ، ج111 ، چاپ دوم، المعارف االسالمية دائرة)رفت 

اين بار، . و مالحظه مدخلهاى جديد، ترجمٔه مجددى زير نظر همان سرويراستاران و همكاران جديد آغاز شداسالم .ددوم 

 شود كار ترجمٔه مدخلها تا حرف گفته مى. بيشتر پيش نرفت و كار در شانزده جلد متوقف شد« ح»ترجمه از حرف الف تا 

وجود  اسالم.درغم اشتياقى كه در جهان عرب براى ترجمٔه  به. اى از دانشگاههاى مصر قرار دارد در دستور كار پاره« ى»

داشت، با توجه به وسعت كار در ويرايش دوم و نيز درگذشت پيشگامان ترجمه و سرويراستاران عرب، اين حركت ادامه 

بن محمد قاسمى، عضو مجلس اعالى امارات  سلطان ، به اهتمام شيخ 11 / ش 1  هاى دهٔه  پيدا نكرد تا اينكه در نيمه

اندركاران به سرپرستى َسمير  اين بار دست. متحدٔه عربى، و همكارى دو ناشر مصرى حركت نويى براى ترجمه آغاز شد

ربوط به نام شعرا، َسرحان، مدخلهاى بااهميت را از ويرايش اول و دوم انتخاب و ترجمه كردند و بسيارى از مدخلهاى م

مقاالت ترجمه شده به ترتيب . اماكن و اشخاص در جلدهاى اوليه ويرايش دوم را كه به نظر آنان مهم نبودند، حذف كردند

اى از مقاالت، همان توضيحات انتقادى ترجمٔه اول در پانويسها وجود دارد و اگر در چاپ  در پاره. الفباى عربى چاپ شدند

اين ترجمه . بود، اين اشكال در چاپ جديد هم تكرار شد طور سهوى درج نشده به( مسكويه مثل مقاله ابن)اول نام مؤلف مقاله 

موجُز باعنوان  111 / ش11  ( 1   ـ1   )جلد همراه با يك جلد نمائه اعالم، اماكن و حوادث تاريخى، در    در 

در نگاه (. ، همان مقدمه، ص زـ ح، مقدمٔه ناشر، ص كميةالمعارف االسال موجز دائرة)منتشر شد المعارف االسالمية  دائرة

توان  نيز نمى. است توان فهميد معيار اهميت در انتخاب يا حذف مدخلها چه بوده اول به متن مقدمه سرويراستاران و ناشر نمى

اند و  شده ناديده گرفتهكلى  ، به(Zتا  Tحرف )، چاپ شدند 111 / ش11  بعد از  اسالم .دفهميد مقاالتى كه در ويرايش دوم 

ها از كدام ويرايش  در سراسر جلدها، بر خواننده معلوم نيست مقاله. هاى مذكور دريافت بايد اين نكته را از سال نشر مقاله
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را از هر دو ويرايش « ابرهه»را از ويرايش دوم و « آدم»را از ويرايش اول، « يهود»اند؛ مثالً مقاله  انتخاب شدهاسالم .د

حزم، نام مترجم عربى اضافه  للّا، آمنه، و ابن در كنار نام مؤلفان اصلى، در بعضى مدخلها مثل يهود، آِمر باحكام. اند گرفته

 .شود نظميها و اغالط مطبعى ديگرى نيز در صفحات حقوقى اين اثر ديده مى بى. است شده

استانبول در تركيه، با صالحديد وزارت معارف و زيرنظر دانشكدٔه ادبيات دانشگاه
  
به  اسالم.د، ترجمٔه ويرايش اول  

ترتيب الفباى  ها به مقاله. در سيزده جلد به پايان رسيد 111 / ش11  آغاز شد و در    1 / ش1   زبان تركى در 

 ابتدا قرار بود همٔه مدخلها بدون دخل و تصرف ترجمه شوند و مسئوليت مطالب آن برعهدٔه مؤلفان. تركى التينى منتشر شدند

اى از مدخلهاى الزم، مقرر گرديد  اى از اشتباههاى كوچك و بزرگ و فقدان پاره باشد، اما با پيشرفت كار و معلوم شدن پاره

 -XVIII، ص ، ج ترك. ا.د)صورت ذيل، تكمله يا مقاله مستقل آماده كنند  مطالب انتقادى و تكميلى را گروهى از مؤلفان به

XVII .) بارٔه بعضى اشخاص زنده مقاله نوشته شد ولى بعد تصميم سرويراستاران تغيير كرد و ، دراسالم .ددر جلد نخست

، ص  همان، ج )مترجمان ترك از ابتدا همٔه مقاالت اشخاص زنده را حذف كردند . فقط براى درگذشتگان مقاله نوشتند

XIX .) تأليف «ذوالنون»و « ِورد»، «توركآتا»بر ترجمه، مقاالت مستقلى چون   عالوه ترك .ا.ددر عمل، متوليان تدوين ،

 .اى ذيل، تكمله يا انتقاد نوشتند كردند ولى بر كمتر مقاله

المعارف اسالم اوقاف دينى تركيه ، مؤسسٔه دايرة 11 / ش 1  از 
  

وابسته به اوقاف دينى تركيه  
  
، با هدف تأليف  

اسالم  المعارف دايرة<المعارفى اسالمى در قلمروهاى مختلف مطالعات اسالمى و فرهنگ و تمدن مسلمانان، باعنوان  دايرة

>اوقاف دينى تركيه
  

ليدن  اسالم . دهمكارى محققان مسلمان غيرترك، با الگوگرفتن از متوليان اين مؤسسه با . تشكيل شد  

   
،

بينى سى جلد  در استانبول منتشر شد و با اينكه از ابتدا پيش 111 / ش11  جلد اول آن در . ردندمدخل انتخاب ك   

ترجمٔه عربى و انگليسى اين اثر در دستور كار . است منتشر شده sويكم آن تا حرف  جلد چهل     / ش 1  شده بود، تا 

وودِهد ←)قرار دارد 
 1
 (.1  ـ   ، ص  

آغاز كردند و چون با شروع    1 / ش1   ا محققان پاكستانى دانشگاه پنجاب و الهور از به اردو ر اسالم. دترجمٔه 

سازى مقدمات آن به طول  آماده 1 1 / ش1   بود، تا  جنگ جهانى دوم، زبان اردو از زبانهاى رسمى پاكستان حذف شده

، اسالم. دبا انتشار ويرايش دوم (.     ؛ حميدللا، ص ،  ، مقدمه محمود حسن عارف، ص  ، ج تكمله، اردو. د)انجاميد 

 .دسرويراستاران پاكستانى به سرپرستى محمد شفيع تصميم گرفتند تركيبى از ويرايش اول و دوم   11 / ش1   در 

د است، يا دست به تأليف مقاله بزنن ها نقص دارد يا اصالً نوشته نشده را انتخاب كنند و در مواردى كه به نظر آنان مقاله اسالم

آنها تجربٔه ترجمٔه تركى و عربى را پيش روى خود داشتند . يا خواننده را به تكمله ارجاع دهند و كار ترجمه را متوقف نكنند

معارف ةاردو دائر، جلد اول ترجمه باعنوان  11 / ش    در . توانستند نسخٔه خود را بهتر از آنان تنظيم كنند و مى

را در  *بر نام مؤلف و مترجم، عالمت هاى ترجمه شده عالوه  مقاله. ترتيب الفباى اردو در الهور منتشر شد به اسالميه

جلد و يك جلد فهرست با    در   11 / ش 1  اين اثر در .هاى تأليفى نام مؤلف و عالمت ابتداى مقاله دارد و مقاله

اى و تأليفى، آغاز گرديد و تاكنون  هاى ترجمه له، اين بار هم حاوى مقالهپس از آن، تدوين تكم. به پايان رسيد   عنوان جلد 

                                                           
52
. HtrLHnBs  BteHdtLdielHdteHd EieHddrt srWl    

53
. Tü  DddrLet lWdde Vakfī İslām Ansiklopdisi 

54
.  hüflWdde DddrLet rrWl 

55
. thrkide DddrLet rrWld İslām ansiklopedisi 
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در « بيون»تا « افرنج»و جلد دوم از      / ش 1  در « افراغه»تا « آب»جلد اول شامل . است دو جلد از آن چاپ شده

ديد خود از اصالحات و مقاالت توانند در نسخٔه ج مىاسالم . داند كه سرويراستاران  پاكستانيها برآن. است 1   / ش11  

خالدى ←)تأليفى آنان استفاده كنند 
 1
، همان مقدمه، ص  ، ج تكمله، اردو.د؛ 1  ـ1  ؛ حميدللّا، ص   1ـ11، ص  

 (.1ـ 

بود ولى با تشكيل هيئت علمى به سرپرستى احسان يارشاطر، بنابر  اسالم. ددر ايران، ابتدا تصميم بر ترجمٔه صرف 

هاى ويرايش اول و دوم  ، حاوى ترجمٔه منتخبى از مقالهدانشنامه ايران و اسالمعارفى ايرانى گذاشته شد، با نام الم تدوين دايرة

اى در معرفى روش كار و از  ش با مقدمه    جزؤه اول در . هاى تأليفى با تأكيد بر معرفى فرهنگ ايران و مقالهاسالم . د

، در نُه شماره و 1   هاى مسلسل تا  صفحه هاى بعدى با شماره  شد و جزوهمنتشر « آبادان»و مقاله « آب»مدخل ارجاعى 

ش، بنگاه ترجمه  1  در . منتشر گرديد و با پيروزى انقالب اسالمى روند كار متوقف شد« احمدبن حنبل»تمام  با مقاله نيمه

اى منتشر كرد و در  با مقدمه 11  تا صفحٔه « نالمسلمي اخوان»تمام  حنبل تا مقالٔه نيمه و نشر كتاب جزوه دهم را از ادامٔه ابن

رو، مطالب اين شماره با تغييراتى چاپ  ورزى مصون نيست و ازاين از انحراف و غرض اسالم. دمقدمه آن اظهار شد كه 

مثابه يك  كننده به اين جزوه، به اعتمادى مراجعه البته واضح است كه ذكر نكردن موارد و مواضع تغيير يافته، به بى. است شده

ش  1  را در ( يازدهم هشمار)ايران و اسالم  هدانشنام هاين روند هم ادامه پيدا نكرد و آخرين نسخ. شده، انجاميد متن ترجمه

دانشنامة ايران ش، توقف انتشار  1  از . منتشر كرد« اردبيل»نيمه تمام  هبا مقال 11  انتشارات علمى فرهنگى تا صفحه 

معارف و فرهنگ و تمدن ايران و جهان  هويژه دربار المعارفى معتبر و پاسخگوى محققان، به و خأل آشكار دايرة و اسالم

: المعارف پيشگام بودند المعارف را پديد آورد كه از اين ميان، سه دايرة گيرى و تأسيس چند دايرة شكل هاسالم، زمين

 هاين سه با تضادهايى در رويكرد، ساختار و نحو. جهان اسالم هدانشنام المعارف بزرگ اسالمى و دايرة، المعارف تشيع دايرة

المعارف  دايرة ←)راه قرار دارند  هو نگاه انتقادى به آن آغاز شدند و اينك هريك در ميان اسالم.دنگارش و با الگوگيرى از 

*تشيع
*المعارف بزرگ اسالمى دايرة؛ 

*جهان اسالم هدانشنام؛ 
گفتنى است احسان يارشاطر از  (.دانشنامه هضميمدر  

المعارفى به زبان انگليسى و با الگوى  در پى مهاجرت به امريكا تصميم گرفت دايرةايران و اسالم  هدانشنامسرويراستاران 

*ايرانيكاباعنوان اسالم .د
 .تدوين كند و اين اثر نيز در ميانه راه است 

بر تفاوت در رويكرد، در  المعارفهايى كه به تبع آن در جهان اسالم شكل گرفتند، عالوه  و دايرة اسالم. دتفاوت عمده بين 

، مؤلفان حاصل مطالعات جديدى را كه در قالب كتاب و مقاله قبالً منتشر شده، مطابق تعريف اسالم. ددر . روش تدوين است

ها حاوى نظريه يا پژوهشى جديد  ندرت مقاله گذاشتند و به مى مند و موجز در اختيار خواننده صورت نظام المعارف، به دايرة

شوند و  كافى پژوهشى تدوين مى هالمعارفهاى جهان اسالم باتوجه به فقدان پيشين بودند، اما بسيارى از مقاالت تأليفى دايرة

يوه نگارش مقاالت همين عامل و كمبود مؤلفان كافى كه با ش. بنابراين مؤلف غالباً خود بايد پژوهشگر نيز باشد

 ←براى اطالع از تفاوتهاى روشى و ساختارى ديگر )شود  المعارفى آشنا باشند، موجب سختى و كندى كار توليد مى دايرة

مطالعات اسالمى
*

.) 



اردو دائرةمعارف ؛ 111 /1    ]قاهره[، اضاليل و اباطيل: المعارف االسالمية االستشراقية  دائرة، ابراهيمعوض :منابع
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از آغاز تا شوراى : زبان مطالعات اسالمى در غرب انگليسى، اسعدىـ   ؛ مرتضى    /    ، الهور تكمله، ميهاسال

وآله و حضرت زهرا عليهاالسالم  عليه للّا  تصوير پيامبر صلى، احمدىجانش؛ فاطمه 1  ، تهران (م 11 ) دوم واتيكان

، زيرنظر ايران و اسالم هدانشنامش؛ 11  حسين مسعودى، قم : ]مدخلهاترجمه [، (ترجمه و نقد) المعارف اسالم در دائرة

: ؛ همان، قاهره]  1  [?دارالفكر، : ]بيروت[، المعارف االسالمية دائرةش؛  1  ـ    احسان يارشاطر، تهران 

المعارف  دايرةش ـ ؛ 11  ،زيرنظر كاظم موسوى بجنوردى،تهرانالمعارف بزرگ اسالمى دائرة؛ ]111  [?دارالشعب، 

، قُرشىش؛ محمدحسين  1  ، زيرنظر احمد صدر حاج سيدجوادى، كامران فانى، و بهاءالدين خرمشاهى، تهران تشيع

المعارف  موجز دائرة؛ ( 1  خرداد و تير ) 1  ، ش كيهان فرهنگى، «نگارى در جهان المعارف تاريخچه دايرة»

 ؛1   ـ 1   مركزالشارقة لالبداع الفكرى، : العربية، شارجه نخبة من أساتذه الجامعات المصرية و  ه، ترجماالسالمية

Clifford Edmund Bosworth, "Report on the Encyclopaedia of Islam", Bulletin (British Society 

for Middle Eastern studies), vol. 5, no. 2 (1978); Adrian Brockett, "[Review of] Encyclopaedia 

of Islam, new edition, vol. v: Khe- Mahi",  in ibid, vol. 16, no. 1 (1989); EI
1
; EI

2
, s.v. "Mawsū`a 

.4: The Encyclopaedia of Islam, first edition"  (by E. van Donzel); EI
3
; Encyclopaedia of Islam 
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مقاالت یا کتاب هایی که به صورت رایگان براي دانلود بر روي وب سایت آثار برتر قرار 

 اشر یا نویسنده یا مترجم است. هیچگرفته داراي مجوز انتشار الکترونیکی از طرف ن

  انتشار نیافته است. بدون اجازهیا مقاله اي  یکتاب

  

براي انتشار به ما بسپارند. پس از تأیید شوراي  توانند آثار خود را همۀ نویسندگان می

گیرد. مؤلفانی که بخواهند آثار خود  علمی مؤسسه این آثار در دسترس کاربران قرار می

  را به فروش برسند این امکان وجود دارد و سهم مؤلف محفوظ خواهد بود.

  

اي آثاري ارزشمند مولفان، مترجمان، ناشران، محققان و استادان دانشگاه که داراز 

      هستند دعوت می شود تا مقاالت یا کتاب هاي خود را به صورت دانلود رایگان و یا 

  غیر رایگان از طریق این وب سایت در اختیار عالقه مندان قرار دهند:

  88954413 -  88954476تلفن: 

E-mail: atharebartar@gmail.com  

  موسسه فرهنگی آثار برتر

www.atharebartar.com 

      

  

  




