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Abstract 

With the increasing volume of human information in various fields, 

researchers have found it difficult to access sufficient and useful information 

in a short time for their subjects. Compiling "reference resources" such as 

dictionaries and encyclopedias has been one of the human solutions to 

this problem. This paper examines and evaluates the most important 

encyclopedias and dictionaries that have been compiled in the field of 

Islamic theology from 1991 to 2008, and have been made available to the 

scholars. Before going into the evaluation of each of these works, some  

of the reference resources, including dictionaries, thesauruses, and 

encyclopedias, and their differences, roles and functions in developing 

human knowledge, are briefly described. Then, the main topic, which is 

the evaluation of theological dictionaries and encyclopedias and their 

strengths and shortcomings, are going to be dealt with. There are five 

resources in both Arabic and Persian. Finally, another resource of Islamic 

theological encyclopedia that will be published in the near future is 

introduced and its advantages are mentioned.  

Keywords 

Reference resources, lexicon, dictionary, thesaurus, encyclopedia, 

encyclopedias of Islamic theology. 

                                                           

1. Researcher and expert of the Encyclopedia of the Research Center for Islamic Information and 
Documents Management. sa.hashemi@isca.ac.ir  

2. Associate professor and head of the department for Islamic knowledge at University of Allameh 
Tabatabaei. 

7



 

 

  
  
 

 

های تخصصى  نامه نگرشى تطبيقى به فرهنگ
  كالم اسالمى، نقاط قوت و ضعف

سخت سيدايوب هاشمي سي
*  

عنايت شريفي
**  

  چكيده

ــزون حجــم اطالعــات بشــری در زمينــه ــزايش روزاف ــا اف ــدگان در  های ب ــاگون، پژوهن گون
يابى به اطالعات كافى و مفيد در بازه زمانى كوتاه، در هـر يـك از موضـوعات مـورد نظـر  دست

ها، يكـى از  نامـه ها و دانش نامـه ماننـد فرهنگ» منـابع مرجـع«تدوين . خويش، دچار مشكل شدند
تـرين  ى و ارزيـابى مهمبه بررسـ  اين نوشتار. های بشر برای رفع اين مشكل بوده است انديشى چاره

ش در حـوزه كـالم اسـالمى 1387تـا  1370پردازد كه از سال  هايى مى نامه ها و دانش نامه فرهنگ
پـيش از ورود بـه ارزيـابى هـر يـك از ايـن . نگارش يافته و در دسترس محققان قرار گرفته است

ــع،  ــابع مرج ــى از من ــاره بعض ــار، درب ــهآث ــه لغت ازجمل ــطالح ها نام ــه ا، فرهنگه  نامه ، اص و   ها نام
بشری توضـيحاتى   در ارتقای دانش ها و كاركرد هر يك های آنها و نقش ها و تفاوت نامه دانش

های  نامه ها و دانش نامه گاه به بحث اصلى؛ يعنى ارزيابى فرهنگ مختصر داده شده است، آن
فارسـى و تعـداد ايـن منـابع، اعـم از . پرداخته شده اسـت آنهاكالمى و نقاط قوت و ضعف 

ای كالم اسالمى كـه در آينـده  نامه در پايان، يكى ديگر از منابع فرهنگ. عربى پنج تا است
  .يابد، معرفى و به امتيازات آن اشاره شده است نزديك انتشار مى

  ها كليدواژه

  .های كالم اسالمى نامه فرهنگنامه، دانشنامه،  ، اصطالحنامه فرهنگنامه،  منابع مرجع، واژه
                                                           

  24/10/1397: تاريخ پذيرش  26/08/1397: تاريخ دريافت  
  )نويسنده مسئول(نامه پژوهشكده مديريت اطالعات و مدارك اسالمى محقق و كارشناس فرهنگ *

    sa.hashemi@isca.ac.ir  

  enayatsharifi@yahoo.com  ;عضو هيئت علمى و مديرگروه معارف اسالمى دانشگاه عالمه طباطبايى **

  علمى ـ تخصصى فصلنامه

  
  1398 پاييز و زمستان شماره دوم، ،سال اول

  )102- 75صفحات (
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های بشری موجب گشته تا  های مختلف دانش افزايش روزافزون حجم اطالعات در حوزه
 ،نويسندگان برای دسترسى پژوهندگان به اطالعات مورد نياز خود در كمترين زمان ممكن

اين منابع را كه با توجه به . است» منابع مرجع«ايجاد هايى كنند كه يكى از آنها  انديشى چاره
ها  رسانى و سايت های اطالع ها و پايگاه الكترونيك از طريق شبكهعصر فناوری و نشر 

: KJXMכש��1?،  ):��+��(شوند  ديسك فشرده ليزری عرضه مىصورت  به شوند يا بازيابى مى

SL(چاپى يا الكترونيكى هستند كه صورت  به منابعى«: توان چنين تعريف كرد ، مى
ر كسب اطالعات به آنها مراجعه كرده و تنها صورت نياز به منظو كننده يا كاربر در مراجعه

  وجود . )19אA(» كند دهد، استفاده مى از بخشى كه به اطالعات مورد نياز وی پاسخ مى
  منابع مرجع موجب توانمندی افراد جامعه در دسترسى به اطالعات مفيد و الزم و 

از همين رو گفته گردد؛  در نتيجه پيشرفت و تعالى در ابعاد مادی و معنوی آن جامعه مى
آنچه توقع داريم نظام آموزشى برای نسل آينده انجام دهد، اين است كه آنها «: شده است

بر اساس اين هدف است كه مرجع، . را در يافتن اطالعاتى كه الزم دارند، توانمند سازد
^�א3	 G^��א، (» شوند های مرجع يكى ازابزار يادگيری تلقى مى جوهر يادگيری و كتاب

KJXJ :SRK(.  
های مرجع در هر خانواده ضروری است؛ چون هر فرد از  ای از كتاب وجود مجموعه

اجتماع برای ثمررسانى به خود و اجتماع بايد به آموزش خويش ادامه دهد؛ چه سالمت و 
های مناسب از ذهن  های سياسى دولت وابسته است و خط مشى امنيت مردم به خط و مشى

مراجع دست : اند منابع مرجع دو دسته. )SRK-RO: 19אA(گيرد  ىمردمانى بااطالع سرچشمه م
  يابد،  اول كه پژوهنده با مراجعه مستقيم به آنها پاسخ پرسش خويش را مى

  ها و مراجع دسته دوم يا رابط  ها، سالنامه نامه ها، واژه نامه فرهنگها،  المعارف دائرةمانند 
كننده، وی را به منابع ديگری ارجاع  كه به جای پاسخگويى مستقيم به پرسش مراجعه

؛ KJRJ :SKRא1W	? =��?، (ها  نامه ها، چكيده نامه ها، نمايه شناسى دهند، مانند كتاب مى

. شوند هر يك از منابع دسته اول برای هدف خاصى توليد مى. )KJXM :SL):��+�� כש��1?، 
، شايسته است ابتدا به است» های كالم اسالمى نامه فرهنگ«از آنجا كه موضوع اين مقاله 

و چند عنوان مرجع ديگر كه قرابت بيشتری با آن دارند و گاهى برخى از آنها  نامه فرهنگ
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  ها و كاركرد آنها را  ها، تفاوت كنيم و شباهت  روند، اشاره مىكار  به به جای ديگری
  .ين كنيميبت

bا� (jاول و +�ر+�د ه� ی G	از ��ا34 د A�$ 

١ .���/%J�: ، ( ه شامل لغات يك زبان استكتابى ك	�1�KJXJ` ،J :SJMNO?،  ؛�א��KJXK ،

`M :SLJUM(لغتنامه  ه عبارت ديگرب ؛)<rא( <rא( iB9�0 ،3-א� iB9�0 ،�
كه است كتابى  )9א �א
   معموالً به امال و تلفظ هر واژه نيزو معانى لغات يك زبان در آن توضيح داده شده 

��<א�,(اشاره شده است  ( ،H�/� :اند از های فارسى عبارت برخى از لغتنامه. )KJXK :SOUN �א
 و فرهنگ عمید، فرهنگ معین، فرهنگ ناظم االطباء، برهان قاط=، فرهنگ آنندراج

و  المحیط، لسان العرب، معجم مقاییس اللغة العربیه، تاج العروسمانند  های عربى لغتنامه
  .المنجد

شده و  مجموعه اصطالحات گزيدهان التين، در زب» thedaurus«معادل  :!��� اC>8ح. ٢
ای يا  يافته در يك حوزه خاص از معرفت بشری است كه بين آنها روابط معنايى و رده نظام

برقرار است و توانايى آن را دارد كه موضوع آن ...) ترادف، اعم، اخص و(مراتبى  سلسله
يافته و به قصد ذخيره و  می اصلى و فرعى و وابسته به شكلى نظاها رشته را با تمام جنبه

نامه منبع و مرجعى  اصطالح. عرضه كند بازيابى اطالعات و مدارك و مقاصد جنبى ديگر
است كه هر يك از اجزای آن كليدی برای گشودن و بازيابى اطالعات انباشته شده و انبوه 

بار دارای هر يك اصطالحاتى است كه ، نامه دهنده اصطالح واحد تشكيل. است رايانه در
 شخص، مكان، زمان، مفاهيم علمى ء،تواند اسم شى و مى استمعنايى خاصى در يك علم 

تاكنون  نامه از پيدايش نخستين اصطالح .)�KJRL :SJN -JK\א�،  �4Z�]( يا موضوعات باشد
  .گذرد زمان زيادی نمى

كه اشاره شد،  نامه با فرهنگ لغت اين است كه در فرهنگ لغت، چنان تفاوت اصطالح
نامه كه ذيل  خالف اصطالحرآيد، ب آنها به دست مى كاربردهایها و  موالً تعريف واژهمع

د كه نشو ای تنظيم مى گونه به شود، بلكه اصطالحات اصطالح هيچ تعريفى ارائه نمى
؛ يعنى ابتدا اصطالح اصلى و مرجح يك علم انواع روابط معنايى ميان آنها است دهنده نشان

اند اما نسبت به اصطالح  طالحاتى كه در آن علم با آن مترادفگاه اص آيد، آن خاص مى
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آيند؛ سپس اصطالح يا اصطالحاتى كه از نظر  مرجح رواج كمتری دارند، به ترتيب الفبا مى
شوند و در ادامه اصطالحات اخص آن و در پايان  معنايى اعم آن هستند، آورده مى

  .آيند اند، مى و وابسته  ای با آن مرتبط گونه به اصطالحاتى كه
٣ .N/ه
O ���!:  معموالً به  1،»مدخل«متشكل از تعداد زيادی » مرجع«اسم نوعى كتاب

ترتيب الفبايى با يك يا چند زبان كه در آن به ازای هر مدخل شرح مختصر يا واژگان 

17	?( شود معادل و اطالعات متناسب با آن داده مى  ،�0KJRM :SKXO(.   

P . ���/B!ة(دا
Rرف، �"("�2ا� دا�T#(2 : است » مرجع«دانشنامه اسم نوعى كتاب  
  يك مقاله در حد چند سطر تا چند صفحه اختصاص » مدخل«كه در آن به ازای هر 

  . شود داده مى
را اثری كه حاوی  دانشنامهالمعارف تفاوت گذاشته و  دائرةبرخى ميان دانشنامه و 

اما حوزه  اند؛ ی تعريف كردهمقاله در بخش خاصى از دانش بشرصورت  به اطالعات
�א�/�H ) (اند  های بشری دانسته المعارف را نامحدود و شامل همه دانش دائرةاطالعات 

��<א�,، KJXK :SKUM(كه بعضى  چنان ؛رسد ميان اين دو، تفاوتى وجود ندارد به نظر مىاما  ؛
: BC�KJXR	=אA، ؛ ^Z1, א: ��t;KJR] :SRUX���ש، (اند  كردهتصريح ها آن بودن مترادفبه 

SR(.  انگليسى  زباندر  المعارف دائرةمعادل»encyclopedia« است ) ،u��WKJXR :SOLR ؛

 ،v/כKJXU :SX(.  
نامه  آيد كه مترادف واژه مى ، از عبارات بعضى چنين بردرباره تفاوت دانشنامه با فرهنگ

بشری را  اند و هرگونه توضيح و شرح و تفصيل درباره معارف دانسته» فرهنگ«را 
؛ اما بعضى تفاوت آن دو را در )KJRJ :SJLא1W	? =��?، (اند  تعريف كرده» المعارف دائرة«

اما در دانشنامه، مفصل و در حد  ؛شرح مدخل در فرهنگ كوتاه استاند كه  اين دانسته

17	?( يك مقاله است  ،�0KJRM :SONK(.  المعارف تفاوتى با  دائرةدانشنامه يا درواقع

                                                           

. و دانشنامه، هر اصطالحى است كه دارای بار اطالعاتى در يك علم خاص است نامه فرهنگمدخل در . 1
های ارجاعى كه با  گيرد و مدخل های اصلى كه اطالعات، ذيل آنها قرار مى مدخل: اند ها دو قسم مدخل

كه توضيحات و شوند  به يك يا چند مدخلى اصلى ارجاع داده مى) رجوع كنيد(» :رك«عالمتى چون 
  .)23ص: 1ش، ج1375 ،جمعى از نويسندگان(دهند  به دست مى  اطالعاتى درباره آن

جمعى از (است  نامه فرهنگالمعارف و  تأسيس است كه به معنای دانشنامه، دائرة  موسوعه اصطالح عربى تازه. 2
  .)748ص :1379، ؛ آذرنوش2208ص: 2، ج1428متخصصين، 



  79  نقاط قوت و ضعف ى،كالم اسالم ىتخصص یها نامه به فرهنگ يقىتطب ىنگرش

 

شرح اجمالى معارف بشری و  نامه فرهنگ، جز اجمال و تفصيل ندارد؛ يعنى امهن فرهنگ
  .دانشنامه شرح تفصيلى آن است

شده است، حقيقت اين  گذاشتهميان فرهنگ با دانشنامه فرق  باالاگرچه در تعريف 
چه اينكه با مراجعه به  ؛توان وجه افتراقى برای اين دو نوع مرجع تعيين كرد است كه نمى

ها و امال و  های واژه های لغت كه در آنها صرفاً به معادل ها، گاهى كتاب ين فرهنگعناو
. فرهنگ الروس، فرهنگ عمیدو  فرهنگ معینمانند ، مراد بوده است ،تلفظ آنها اشاره شده

كه  اند چنان گسترده و مفصل آمده ها مطالب آن گاهى در ذيل مدخلاز سوی ديگر 
فرهنگ ادبیات مانند  ،معنای دانشنامه گرفته شده استبه  نامه فرهنگكند  مشخص مى

كه در برخى از آثار كه عنوان دانشنامه دارند،  چنان ؛فرهنگ جام= جواهرشناس) و جهان
مانند  ،ها بسيار مختصر و تا كمتر از يك سطر آمده است شرح ذيل بعضى از مدخل

و بسياری از  رسان) واطالعکتابداری  دانشنامهو  ادبیات دانشنامه، شناس) جرم دانشنامه
  . ها دانشنامه

را از نظر محتوا به دو باال انواع  های مرجع در توان همه كتاب مىآنچه گفته شد، بنابر 
يك لغت و  كاربردهایبه معنای لغوی و انواع  هايى كه صرفاً  كتاب :دسته تقسيم كرد

�( اند لغت اشاره كرده چگونگى تلفظ آن و گاه ريشه هر
هايى كه  كتاب و دوم )9א B/-3א
مانند معنای اصطالحى و حتى گاهى (دادن اطالعاتى هرچند مختصر  دست هدف از آنها به

درباره هر ) و پيامدها ها، انواع و اقسام، آثار كميت، ديدگاه معنای لغوی، تاريخ، كيفيت و
�(مدخل بوده است 
� 9Biא ) 9�0 �א�שBא
اين است  نامه فرهنگوجه اشتراك دانشنامه با . )9א �א

كه هر دو گزارشى هستند؛ يعنى نويسندگان، محتوای مقاالت را از آثار مختلف، اعم از 
منظم در يك مجموعه گردآوری و عرضه صورت  به اند و های گذشته و حال گرفته نوشته
ها تمام سعى و تالش اين است كه همه اطالعات  ها و دانشنامه نامه فرهنگدر . اند كرده

بخواهيم ميان دانشنامه و  اگر. ك اصطالح يا مدخل به طور فشرده ارائه گرددراجع به ي
 از ها كمتر تعداد مقاالت دانشنامه: توان گفت مىتفاوتى بگذاريم،  نامه فرهنگ
ها و  دهى در دانشنامه های مختلف ارجاع اما به دليل استفاده از تكنيك ؛ها است نامه فرهنگ

اهنمای مفصل در انتهای آن، دستيابى به مجموعه بزرگى نيز وجود يك نمايه يا فهرست ر
   .)SONO: 19אA(است  پذير ها و واژگان تخصصى و غيرتخصصى امكان از اصطالح
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���2 #�ه�k) ب 2���9����ط M*ت و �bC ه� و دا ،  ه�� +�م ا	��

هايى در خصوص  نامه فرهنگتاكنون  های تخصصى علوم مختلف، نامه فرهنگديگر مانند 
ها هر يك در جای  نامه فرهنگبديهى است اگرچه اين . است  زه علم كالم نگاشته شدهحو

بديهى است حتى بهترين منابع مرجع نيز،  ند،ا خود مفيد و قابل استفاده برای جوينگان دانش
و اين به هيچ وجه  )KJXU :SUNכ/v، (چه منابع چاپى و چه الكترونيكى، بدون خطا نيستند 

و  ها اشكالبررسى و ارزيابى هر اثر علمى و اشاره به كاهد؛ بنابراين  ىاز ارزش آنها نم
هر صاحب اثری از آن است شايسته مفيد است و  منظوربرای دو های احتمالى آن  كاستى

و درنتيجه تكامل و ارتقای آن اثر برای استفاده  ها و نقص ها رفع اين اشكال. 1: استقبال كند
آيينه . 2؛ كردن نقاط قوت آن های بعدی در كنار برجسته چاپ مراجعان درر و مفيدتر بيشت

ها نيز نه تنها   نامه فرهنگ. آن زمينه فعاليت داشته باشند در خواهند مىراهنما برای كسانى كه 
. دوچندان است نسبت به ديگر آثاردر آنها نيستند كه اهميت اين كار  ااز اين امر مستثن

های جامع از حيث شكل و محتوا از  نامه فرهنگتدوين نويسى و  نامه فرهنگارتقای سطح 
  . شود های موجود حاصل مى نامه فرهنگرهگذر نقد و ارزيابى 

با دانشنامه و نظر به  نامه فرهنگپوشى از تفاوت  است با چشمدر اين مقاله سعى شده 
 تدوين زمينه علم كالم اسالمىهای آنها، آثاری از اين دو نوع مرجع كه در  اشتراك

شرح المصطلحات  كتاباز بنابراين  شوند؛نقد و ارزيابى اند، به ترتيب تاريخ نشر،  شده
دانشنامه کالم تا  - ها گاهى بسيار مختصر آمده كه توضيحات ذيل مدخل - گرفته ال�المیه
  .ند شدخواه تفصيلى آمده، ارزيابىصورت  به ها عموماً  كه مطالب ذيل مدخل اسالم)

  #�ه�k ��& +�م. ١

ش به زبان فارسى تأليف 1370ين كتاب كه نويسنده آن احمد خاتمى است، در سال ا
كه شامل تعريف  است ابتدا كلياتى در باب علم كالم مطرح كرده آنمؤلف . شده است

هدف علم كالم، آغاز پيدايش علم كالم، وجه  علم كالم، موضوع علم كالم، فايده و
ای به مذاهب مرجئه، اشاعره،  در ادامه اشاره .شود تسميه آن و تفاوت كالم و فلسفه مى

های آنها را بيان  عقايد هر گروه و فرقه و تاريخ و منشأ پيدايش آنان و كردهمعتزله و شيعه 
يك از  است كه در آن هر مطرح شدهبحث اصلى  اين مطالب،پس از . كرده است
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انگليسى   يان، معادلدر پا. است مدهاصطالحات با توضيحات آنها به ترتيب حروف الفبا آ
ها و اصطالحات كه در جاهای مختلف به آنها اشاره  برخى از اصطالحات، فهرستى از نام

اين  .است آمدهو درنهايت فهرست منابع و مĤخذ كتاب  شدهآوری  صفحه جمع شده با ذكر
  .است اصطالح 1000های آن حدود  تعداد مدخل. ش منتشر شده است1370كتاب در تاريخ 

  ت��9.�

درباره بعضى اصطالحات كالمى برای  اين كتاب از اين جهت كه اطالعاتى مختصر
های كالمى به زبان  نامه فرهنگ دهد، در حد خود و در زمانى كه اثری از عموم به دست مى

تدوين  در تر فارسى وجود نداشت، مفيد بود و با مقداری دقت بيشتر و صرف زمان وسيع
سعى كرد به چاپ جديدی از اين  حاضر نگارنده مقاله. توانست پربارتر باشد آن، مى

آن برطرف شده باشد، دست يابد كه به نتيجه  های صبه اين اميد كه تا حدی نق، كتاب
بنابراين آنچه درباره اين كتاب گفته  ؛رسد يك بار بيشتر چاپ نشده است به نظر مى. نرسيد

  .شود اشاره مى ها ها و نقص كاستىدر ذيل به برخى از . مربوط به چاپ اول است، شود مى

 =��&� 

منبع است كه البته منابع دست  70حدود  نامه فرهنگتعداد منابع مورد استفاده در اين 
در مواردی . اند بيشتر منابع آن غيركالمى و اصوالً ) حدود ده منبع( اند اول كالمى بسيار كم

كه تنها سند آن » بغاة«طالح اصمانند  ؛كالمى نيستندكتاب مĤخذ اصطالحات،  يك از هيچ
  .)[TKJRN: SRא*1,، ( شرح لمعه است

  ه� ��45

مانند امهات مطالب، ام القرآن، تحصيل حاصل،  ،ها كالمى نيستند بعضى از مدخل .1
تداعى معانى، تخلى، ترجيح، تفسير، تعريفات، تقابل، بحث، اضافه، تالى، سيناء، صبر، 

.  ...، طوعًا او كرهاً، عجب، فظ، فيه تأمل، قداح وطابق النعل بالنعلصوم، صالة، صفاء، 
ممكن است علت وجود اين همه اصطالح غيركالمى اين باشد كه بيشتر منابع اين كتاب، 

 .اند كه اشاره شد، غيركالمى چنان
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هايى كه كالمى نيستند و در باال به تعدادی از آنها اشاره شد، حجم  گذشته از مدخل .2
فرهنگ «كه اگر عنوان كتاب  طوری ، بهاند كالمى اشغال كرده های هقزيادی از كتاب را فر

  .تر بود بود، مناسب مى» اصطالحات و فرق كالمى
شدند و مطالب  مى  های ارجاعى گرفته مدخلعنوان  به ها شايسته بود بعضى از مدخل. 3

  :شود مىدر ذيل به تعدادی از آنها اشاره . شد ذيل آنها به مدخل ديگری ارجاع داده مى
آنچه ذيل اين مدخل آمده است توضيح يكى از شبهات معاد جسمانى : آكل و مأكول

عنوان  به »مأكول شبهه آكل و«بنابراين بهتر اين بود كه  ؛)SUJ: 19אA(های آن است  و پاسخ
 .شد اع داده مىبه آن ارج) آكل و مأكول(گاه اين مدخل  ، آنبيايدمدخل 

روشن است بت و . )SMO: 19אA(پرستى است  ه بتبيشتر مطالب آن دربار: اصنام
بنابراين الزم بود يا اصطالح  ؛اند اند، مفهوماً متفاوت پرستى اگرچه با هم مرتبط بت

شد يا راجع به خود بت و  شد و به اصنام ارجاع داده مى مىگرفته كار  به نيز» پرستى بت«
ات بيشتری به خواننده داده انواع آن و ديگر مطالبى كه درباره بت و صنم است، اطالع

نيز وجود دارد و توضيحاتى ذيل آن » صنم« اينكه مدخل ديگری به نام افزون بر ؛شد مى
  .شد كه در اين مورد الزم بود به اصنام ارجاع داده مى )[SKU: 19אA(آمده 

�Mت��@�ا� �  

 : شود اينجا به دو مورد اشاره مى در. محتوای مقاالت از جهاتى بدون نقص نيستند
  : مانند موارد زير ؛ا�%��ه�ت �4%"ای�) ا�5

اصول علم آثار علوی . )SUJ: 19אA(» يكى از اصول علم طبيعى است«: آثار علوی. 1
 هستند كه وجود خارجى دارند برف و حوادثى مانند رعد و برق، بارانطبيعى نيستند، بلكه 

شود  نيز گفته مى» كائنات الجو« آنهاشد و به  بحث مى آنهاو در بخش طبيعيات از فلسفه از 
 .)6KUOOm :SK]X	� א3	�H ש��א:?، (

موضوع علم آخرت بحث در  ...رفته استكار  به به معنای روز بازپسين«: آخرت. 2
در اين عنوان نيز آخرت كه يك  .)TKJRN :SUJא*1,، ( »ت عالم استيمسائل مربوط به نها

 .كسان انگاشته شده استواقعيت عينى است با علم آخرت يا معادشناسى ي
احباط از باب  .)SLO: 19אA(رفتن و فاسدشدن است  نيدر لغت به معنى ازب: احباط. 3
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 .رفتن نه ازبين ،ساختن است بردن و زايل افعال و به معنای ازبين
إن «  د استيدر قرآن مج. مأخوذ از اصول شرعى است. ردنك عنى گمراهي«: اضالل. 4

» قهيان اّهللاٰ اضل من شاء من خلقه و جعل صدورهم ض« ت استيرواو در  »شاءيضل من ياّهللاٰ 
)A19א :SMU( .اين آيه قرآن است برگرفته از باالظاهراً عبارت . چنين روايتى يافت نشد :
 .)KOL: א�Zא@(» قايْجَعْل َصْدَرُه َض يِضلُه يِرْد َأْن يَوَمْن «

اين است  مشهور. )TKJRN: S]Lא*1,، ( »بزرگى قدر. ستا هاى خدا از نام«: جالل. 5
  كار  به »ذوالجالل«بنابراين بهتر بود اصطالح  ؛اسمای الهى استز ا» ذوالجالل«كه 

 .شد گرفته مى
: 19אA(» مقصود از فعل خداوند، قدرت او بر آفريدن تمام اشيا است«: فعل خدا. 6

SKRL( .اع داده در اين تعريف فعل الهى به قدرت الهى كه يكى از صفات او است، ارج
فعل خداوند عبارت است از آنچه در عالم خارج ايجاد كرده و . شده كه صحيح نيست

 .تشريعات و اوامر و نواهى او است
اّهللاٰ  ةيلمه صمد در آكل يه و تأويان و توجيلمان جهت بكن اصطالح را متيا«: اجوف. 7

را و آن  اجوف اصطالح كالمى نيست .)SLJ: 19אA( »اند ردهكالصمد وارد در معقول 
  .اند و درباره آن سخنى نگفته  متكلمان مطرح نكرده

�O�&�! V )بW"�: مانندهستند ناكافىتوضيحات بسيار مختصر و  ،در موارد فراوانى ،: 
اجماع معنى : گفته شده استبرای اجماع  معناباره ضمن اشاره به دو  دراين: اجماع. 1
جمع امتى ين اّهللاٰ ليكلم «: ول استمنق 9امبرياز پ. هاى شرعى است ى از حجتيكدوم 

- SLK: 19אA(» امتى ال تجتمع على الخطاء او على الضاللة: گريت ديعلى ضالل و در روا

LO(. ای به مبنای حجيت اجماع از نظر شيعه نشده و   در توضيحات اين مدخل هيچ اشاره
 .اند، اشاره شده است صرفاً به اين دو حديث كه اهل سنت روايت كرده

ى از مسائلى يكن يو ا«: است توضيح اين اصطالح با اين عبارت شروع شده: ليساب. 2
آنچه  .)SUR: 19אA(» ...اند ن مورد بحث قرار دادهيه برخى از فالسفه مانند صدرالدكاست 

ای به معنای  ای از ترجمه دو سند فلسفى و عرفانى است و اشاره بريده فقطباره آمده،  ايندر
شدن او از درگاه خداوند و بسياری  د و خلقت آن، سبب راندهابليس، جنس اين موجو
 . مطالب ديگر نشده است
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شود بر گذاردن دو دست بر  فر دادن است و اطالق مىكر نسبت به يفكت«: ريفكت. 3
ه كه، هنگامى يعه مبطل نماز است مگر در حال تقيه در نزد شكگرى در حال نماز، يروى د

در اينجا به دو معنای تكفير كه يكى از آنها . )SXM: א19A(» در مجمع اهل تسنن باشند
يعنى پوشاندن برخى  )بحث احباط و تكفير( معنای فقهى است، اشاره شده و به معنای سوم

 . ای نشده است هيچ اشاره گناهان به واسطه عمل نيك

 =��&� ���0�  

، آثار علوی، علوی مانند آباء سبعه، آباء ،كتاب بدون سند استبسياری از مطالب . 1
اراده تشريعى، اراده تكوينى، ، اختالف، آخشيج، آذرباد مهرسپندان، آغاخانيه، اجتماع

 .سواد اعظم و اراده، صديق، صوفيانه، اضطرار، افعال بندگان، استدراج، سور
 در آن كه» بحث«؛ مانند مدخل است ند يا صرفاً نام كتاب آمدها ناقص گاهىها  نشانى. 2

 کشف المرادكه به » حشر«، )SRL: 19אA( است رجانى ارجاع داده شدهج التعریفاتبه 
 .ديگر موارد های دخان، رحمت و طور مدخل بحث معاد ارجاع داده شده و همين

  و ;�ر� �Hی�aه��  ا"�Qل

ه يامام و«: كنيم اند و به جهت رعايت اختصار به يك مورد اكتفا مى ها فراوان اين اشكال
ه معتقد به دوازده كروان مذهب جعفرى هستند يپ »هيه اثناعشريامام« ند،يروان ائمه را گويپ

  .)SMX: 19אA( »تنى اسياست عامه ديند امامت ريگو و ،ند بعد از حضرت رسولا امام

٢ . m���Iت ا��<�SP%�0ح ا�  

هاى اسالمى آستان قدس رضوى  اد پژوهشيالم و فلسفه بنكبه همت گروه  اين اثر
 85 نامه فرهنگتعداد منابع مورد استفاده در اين . منتشر شده است ق1415ن و در سال يتدو

ر كن اثر تنها به ذيدر ا. ترين منابع كالمى است مجلد است كه از مهم 110عنوان و بيش از 
تفا شده كچ تصرفى ايه از متن اصلى منابع، بى) ا رسميدر قالب حّد (هر اصطالح  ريفتع

نقل شده، به همان صورت فارسى آمده  گوهر مرادب است؛ برای مثال اگر تعريفى از كتا
اى از  لمهكا يه صحت جمله كضمناً در مواردى . دان بته قريب به اتفاق منابع، عربىلا؛ است
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پاورقى آورده  د مؤلفان بوده است، صورت درست آن درينسخۀ موجود متن، مورد ترد
طالحى اصطالحات اين كتاب برای كسى كه صرفاً در جستجوی معنای اص. شده است

اين كتاب حاوی شرح . دهد مفيد است و اطالعات ديگری به دست نمى ،كالمى است
برای بعضى از اصطالحات چندين است در مقدمه گفته شده . اصطالح كالمى است 1400

تقدم يا تأخر بعضى از كلمات در تعريف بوده كه مؤلف  سبب تعريف آمده است و اين به
 نيز شده ها ريفانجام داده و موجب تفاوت مفهومى و منطقى تعاساس انتخابى دقيق  بر

متمادی با توجه به  های سدهاينكه سير تدريجى اين تفاوت تعبيرات در طى  افزودن بر. است
با نوع مسائل سياسى و اجتماعى  ها خواننده را به ارتباط آن تعريف غيره،تاريخى و  حوادث

�: Z1^ ،KUKLm, א: ���BC	=אA( سازد آگاه مى
	4
 »m«1(.  
از محاسن اين اثر كالمى تنوع منابع مهم كالمى مورد استناد، اعم از منابع شيعه و 

اند، در پايان شرح هر   مدخل مرتبط نحوی با هر ارجاع به اصطالحاتى كه به .سنت است اهل
هايى  در مواردی نيز مدخل. خورد ای است كه به چشم مى كار خوب و پسنديده مدخل نيز

فهرست اصطالحات در پايان كتاب، همراه با صفحه  .دارندمداخل ديگر ارجاع كلى  به
  .آمد البته بهتر بود ابتدای آن مى آنها آورده شده است و

اين كتاب در زمانى كه انتشار يافت، در حد خود بسيار مفيد بود و هنوز قابل استفاده 
عريف اصطالح باشد، حاصلى اما اينكه خواننده در جستجوی چيزی بيش از صرف ت ؛است

  .است اصوالً هدف مؤلفان محترم نيز چيزی بيش از اين نبوده ندارد و

٣ .m�*	*� m���Iت ا��<�SP�  

 نويسنده آن. تدوين شده است 1998در سال  در دو جلد و نخستين بار دانشنامهاين 
لدین موسوعة مصطلحات االمام فخراچون  های ديگری وی موسوعه. است» سميح دغيم«

 را نيز موسوعة مصطلحات علم المنطقو  موسوعة مصطلحات صدرالدین الشیرازیو  رازی
تعداد  منبع است و 60به  نزديك ،اين موسوعه منابع مورد استفاده در. است تأليف كرده

  .ای حجيم است نامه فرهنگصفحه و از اين نظر  1687صفحات آن حدود 
                                                           

  آرايى  باشد كه براساس حروف ابجد صفحه شماره صفحه در كتاب مذكور مى) »ق«مقدمه(منظور از  . 1
 .شده است
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دوم تا يازدهم  سده ز آثار متكلمان اسالمى، ازرا ا نامه فرهنگاصطالحات اين نويسنده 
و ) ق110(اين متكلمان حسن بصری  نخستينِ . استخراج كرده است هجری قمری

متكلمان قرن هشتم هيچ اثری  البته از ؛است )ق1029(آخرينشان قاسم بن محمد بن على 
  .مدخل است 1465ها در اين موسوعه  تعداد مدخل. وجود ندارد

  ��9.�ت

ها، چاپ خوب و كاغذ  در كنار محاسنى چون تعداد زياد مدخل نامه هنگفراين 
  : شود باكيفيت، معايبى دارد كه در ادامه به تعدادی از آنها اشاره مى

 =��&� 

موسوعه اين است كه اين های  يكى از كاستى: عدم جامعيت منابع مورد استناد. 1
و  شرح المقاصدمهم و معروفى چون خالف تنوع نسبتاً خوب منابع آن، جای آثار كالمى رب

 و) سيدشريف جرجانى و قاضى عضدايجى( شرح المواقف، )تفتازانى( شرح العقائد النسفیه
 جزه ب» شيعه اماميه«تر اينكه متأسفانه از آثار كالمى  مهم. خالى است) آمدی( االفکار اب�ار

االساس نيز تنها  »زيديه«آثار  از. هيچ اثری وجود ندارد) شيخ طوسى( تلخیص المحصل

مرتضى، كه بعضى  ابن( القالئد لتصحیح العقائدو ) قاسم بن محمد بن على( کیاسلعقائد األ
 اين موارد موجب گشته تا جای تعداد زيادی مدخل و. وجود دارد) اند را معتزلى دانسته او

  . اصطالح كالمى در اين موسوعه خالى باشد
د كه برگرفته از نشو ديده مى اين موسوعه يى درها مدخل: عدم استناد به منابع اصلى. 2

   طبعًا سزاوار اين بود كه اطالعات درباره آن، از .اند ديدگاه خاص مذاهبى مانند شيعه
كه از عقايد مختص » رجعت«برای مثال درباره  ؛شودمنابع مختص به آن مذهب استخراج 

اينكه مطالب بر  است؛ افزون اشعری مطالبى نقل شده اللم=خياط و  االنتصارشيعه است، از 
�u�o� w�1، ( نه توضيح و تبيين آن، در رد اين عقيده است تاً عمدK]]X@ :`K :SMN]-MKN( 

  بغدادی نقل شده  اصول الدین تنها يك عبارت و آن هم از ،يا درباره عصمت امام
است كتابى كه نويسنده آن اماميه تنها حتى در كه  درحالى ؛)[K :SRX`: 19אA( است

 ، به اين مسئله اشاره شده استرود مى شمار بهمنابع اين موسوعه  وجز و) تلخیص المحصل(
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) ،,��� �درباره تقيه نيز به طور مفصل مطالبى از منابع مختلف اهل  .)TKUNLm :SUKX�א^
�u�o� w�1، ( سنت نقل شده كه همگى در مقام رد اين عقيده استK]]X` ،K :SJUO(  و به

اند،  ه كه اين موضوع را مطرح و از زوايای مختلف درباره آن بحث كردهمنابع فراوان شيع
نيز كه در آن به اين موضوع اشاره شده، مراجعه نشده است  تلخیص المحصلحتى به 

) ،,��� � .)TKUNLm :SUOO�א^

  ه� ��45

.��X 6Eاين موسوعه يافت  توان برشمرد كه در اصطالحات فراوانى را مى :!�"دن �?ا
تنها بخشى از آنها  .شوند شروع مى» الف«هايى كه با حرف  برای نمونه مدخل ؛شوند نمى

آخرالزمان، آل محمد، آلهه، آيه، ابدان يا بدن، ابدان اصلى، ابدان برزخى، : اند از عبارت
ابد، ابديت، ابليس، ابواب جنت، ابواب نار، اتمام دين، اتمام نعمت، اثابه، اثابه مطيع، اثابه 

و ايمان، اجتهاد به رأی، اجر، اجای  جتماع ثواب و عقاب، اجتماع كفرعاصى، اثم، ا
بالفعل، اجزای اصلى، اجزای غير اصلى، اجزای غيرمتناهى، اجزای متناهى، اجساد، اجسام 
لطيف، اجسام نباتى، اجل حيات، اجل طبيعى، اجل غيرطبيعى، احضار روح، احياء، احيای 

عباد، اختيار بالذات، اختيار معصوم، اختيار  ، اختيارابتدايى، اختالف اديان، اختيار الهى
مالئكه، ادراك حسى، ادراك عقلى، ادراك الهى، اراده اجمالى، اراده تفصيلى، اراده 

  .اراده تشريعى، اراده تكوينى، اراده طولى و اراده عرضى ،انسان، اراده بالذات
6E?� رف در�T%� ا�2ت ا(%�!?ارده��
نويسان  نامه فرهنگعرف  آنچه در :�Yی/� 2?م �

شود،  مدخل گزينش مىعنوان  به اين است كه اصطالحى كه ،نويسان رايج است و دانشنامه
اما در اين موسوعه تعداد زيادی مدخل وجود دارد كه غيررايج  ؛اسم يا عبارت اسمى است

اخترع « ،»اِفعل«، »اخبر«، »احدث«، »اتحد«، »ابتدع«، »آمنوا«مانند  ،مواردی چون فعل. است
، »خاطر اول«، »تأليف مخصوص« مانند، ، صفت»انشأ« و» اراد«، »استوی«، »قّدر«، »االعراض

يا  »انحصار مقدورنا« و» احوالنا«مانند  ،همچنين اضافه اسم به ضمير. »دال« و »خاطر ثانى«
، ومبتدا يا خبر جمله» ارزاق هى لطف فى التكليف«، »خلق العالم مقصود« مانند، جمله كامل

ثم الداللة على انا قادرون «: از اين عبارت گرفته شده استكه » داللة على انا قادرون«مانند 
�u�o� w�1، (» هى صفة الفعلK]]X` ،K :SLXN(  كه از اين » خبر عن محال ممتنع«مدخل يا
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خبر عن محال ممتنع اما بقضية الحواس و الضرورات او بما قام «: عبارت گرفته شده است
  .)19K :SLJMאA، `(» ...ججعليه الح

6E?� م در�Zاصطالح عنوان  به و در موارد زيادی بخشى از متن عبارت تقطيع شده :ا�
كامًال با مباحث  هرچنداند كه خواننده  قدر نامأنوس چنينى آن اصطالحات اين. آمده است

پژوهشگری از اصوالً هيچ . هيچ تصوری از آن ندارد ،كالمى آشنا باشد، تا به متن مراجعه نكند
فرض كه  چون به هايى به دنبال دستيابى به اطالعات مورد نظر خود نيست؛ راه چنين عنوان

ادلة « مثل ؛شكل اصطالح را داشته باشند كه ندارند، دارای بار كالمى مشخصى نيستند
گرفته شده  »فان المعتبر فى باب االدلة باالوصاف ال باالعيان«از عبارت  كه »باالوصاف

حاجة راجعة الى «، »وغائباً  ادلة التختلف شاهداً « و اصطالحى چون )19K :SMLאA، `( است
 . »حكم لوقوعه على وجه«و » حكم اال اّهللاٰ «، »سبب للتكليف غير داخل فيه«، »الفعل


� ا�%��ه اC>8حالوجه الذی «كه از عبارت » وجه له يجب الفعل«: مانند :عبارت از �
فرض كه بتوان از اين عبارت  به. گرفته شده است )19O :SKUJUאA، `(» يجب له الفعل

 هايى نظير مدخل. »وجه وجوب الفعل«: اين است كه گفته شودبرگرفت، درست اصطالحى 
وجه يحسن عليه من العبد « و» وجه يحسن االيجاب الجله«، »وجه له يجب النظر و المعرفة«

  .همين حالت را دارند »طلب الرزق
 توان كه نمى است موارد زيادی در اين موسوعه آمده: يركالمىاصطالحات غفراوانى 

يا  اند فقه و اصول ،های ديگر مانند منطق حوزه واصطالح كالمى ناميد، بلكه يا جز آنها را
مانند بائن، بالغ، بحث،  ،هايى هستند كه به دانش خاصى اختصاص ندارند واژه اً صرف

تساوی، تسميه، جهاد، حاقه، حروف، حطه، اصطالح، اوقات، اولويه، بغض، تحت، ترادف، 
هايى  همچنين واژه. ذكا و حد لفظى، حد ناقص، حد رسمى، حين، خاتم، خاشع، زمان، دال

چون ذكرهم، داران، احوالنا، فاعالن، قادرون و مفوضون كه دارای ضمير و عاليم تثنيه و 
 .روند نمى شمار بهاند، اصطالح  جمع

�Mت� /���  

ها رايج است كه نخست معنای  نامه فرهنگدر  :�?!� ���-ت (�E%�رر !\#� د ��) ا�5
تاريخچه،  مانند ،مباحث ديگرشود، سپس  آورده  و گاهى معنای لغوی اصطالح اصطالحى
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حتى گاهى هيچ تعريفى از  است؛ اين شرايط رعايت نشده باالدر موسوعه . اقوالاحكام و 
  :است، مانند موارد ذيل نقل نشده، اصطالح

بدون اينكه نخست تعريفى از آن ارئه شود، صرفاَ به اين عبارت بسنده شده : ارواح. 1
  .كرد ارواح جنس واحد دارند گمان مى) نظام(كه ابراهيم 

» ... ان العمل باالركان عندنا داخل فى مسمى االيمان«: درباره اركان چنين آمده: اركان. 2
)` ،A19אK :S]J(.  

ان االستطاعة قبل الفعل و «: گونه شروع شده است طالح اينتوضيح اين اص: استطاعة. 3
های  گاه پس از نقل سه عبارت از كتاب ؛ آن)SKNM: 19אA(» انها باقية فيهم ما بقاها اّهللاٰ تعالى

  ديگر به تعريف اصطالحى آن و پس از بيست عبارت ديگر به تعريف لغوی آن اشاره 
  . شده است

انيم، اسم، اشياء، اصلح، اماره، امام، امر و بسياری ديگر از در مورد ابتداء، استدالل، اق. 3
 .اصطالحات نيز همين گونه برخورد شده است

اصطالح عنوان  به گاهى برخى از فرق و مذاهب: عدم جامعيت فرق و مذاهب) ب
ها، مذاهب و  با آوردن اين فرقه. ، مانند جهميه، اصحاب الحديث، شيعه، سنى موحداند آمده
؛ مانند اسماعيليه، اشاعره، شدند مى  مهم و زيادی وجود دارد كه الزم بود آورده های فرقه

 ... .اهل سنت، ماتريديه، شيعه اثنى عشريه، زيديه و

در اين موسوعه به هيچ وجه از روش ارجاع استفاده : سيستم ارجاع عدم استفاده از) ج
 وند يا راجع به يك موضوعنشده و اين موجب شده تا در موارد فراوانى عبارات تكرار ش

كه گفته شده به معنای » ثنيا«مانند  ؛پراكنده و در چند جا عباراتى نقل شودصورت  به
حتى اصطالحات مفرد به جمع  .دليل و برهان، حين و زمانموارد ديگر مثل . است »ارجاء«

ل و بدل، مانند ابدا، جمع به مفرد ارجاع داده نشده است، يا عكس آن اند ارجاع داده نشده
اجل، احكام و حكم، اخبار و خبر، ادراكات و ادراك، ارادات و  احداث و حدث، آجال و

  .اند اصطالحات مدخل آورده شدهعنوان  به كه همه اينها...رزق  اراده، ارزاق و

L . /��" b&ه�V)9م*(  

در يك جلد و  ش1385اين كتاب در پژوهشكده تحقيقات اسالمى تهيه شده و در سال 
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كه ذيل است سياست پژوهشكده بر اين بوده  ،نامه فرهنگدر اين . صفحه انتشار يافت 517
تعداد . مختصر تبيين و تحليل شوندصورت  به اصطالحات كالمى ها موضوعات و مدخل
و فهرست  عنوان است كه بر اساس نظام الفبايى چيده شده است 700ها حدود  مدخل

  .مداخل در ابتدای كتاب آمده است
با نظر رايج و غالب شيعه درباره موضوعات مورد  مخاطبثر به منظور آشنايى ااين 


,( بحث بوده است��به زبان فارسى و  نامه فرهنگاين . )[KJXL :SO، +\)9שכ	> *4�47א� א
فرهنگ  با قلمى روان تدوين شده و در نوع خود اثری مفيد و خدمتى بزرگ به جامعه و

های بعدی  ی جزئى دارد كه بايسته است در چاپها ؛ در عين حال نقصاسالمى است
 .برطرف شوند

bا�( BA�� ه�  

١ .6Eا?� ]T��X ها وجود نداشته  مالكى برای گزينش مدخلرسد  به نظر مى :2?م
اگرچه احتماالً تصميم . شد در مقدمه به آن اشاره مى بايست اگر وجود داشته، مى است و

علم  كه به همه اصطالحات و موضوعاتاست ه اين بود نامه محترم فرهنگپديدآورندگان 
به  و شوندميان موضوعات كالمى گزينش  های موجود از كالم پرداخته نشود و مدخل

كه  بسياریهای  مدخلجای رسد  اكتفا شود، به نظر مى، اين زمان ضروری است آنچه در
: مانند ت،نامه خالى اس در اين فرهنگ ند،تر های موجود ضروری نسبت به برخى از مدخل

، ثواب، جبر و اختيار، 8آدم؛ آزادی، آفرينش، آالم، ظهور، نبوت، اتحاد، عصمت، انبيا
اصول عقايد، ، ارهاص، ازليت، اسالم ابوطالب، اسمای الهى و بعضى از مصاديق آن

اعواض، غرض يا هدف خلقت، الهام، تكليف، امر به معروف و نهى از منكر، تبرك و 
شرك،  7يف، ترك اولى، تعيين امام، حكومت امام مهدیبعضى از اقسام آن، تحر

، گناه و بعضى از اقسام آن، سعادت، سكرات مرگ، شقاوت، :شيطان، عصمت امامان
  .، محاسبه يا حساب اعمال7نص، محاربين على

های  شد به مدخل د كه مىنهايى وجود دار مدخل :!B?ن &��6 (:%_ ار�Xع ر�2ی[. ٢
. خوبى اعمال شده است مواردی اين ارجاعات به كه در ناناصلى ارجاع داده شوند؛ چ

، عوامل ايمان، اركان ايمان، ايمان آثار :اند از های قابل ارجاع عبارت بعضى از مدخل
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يا ابزار شناخت و اقسام  شد همه را ذيل ايمان گنجاند متعلقات ايمان كه مى و مراتب ايمان
های مقابله با شيطان و لشكريان  ی شيطان، راهها شناخت و نسبيت معرفت را به شناخت و دام

شبهات عدل را به  و 7را با امام مهدی 7شيطان را به شيطان و سيمای حضرت مهدی
  .عدل الهى ارجاع داد

های ارجاعى به مدخل مناسب خود ارجاع داده  شايسته بود برخى مدخلهمچنين 
كه به نفى رؤيت خدا و نفى جهت  »مجسمه«شد؛ مانند  ی به آنها مىا شدند و آنجا اشاره مى

و سزاوار اين بود كه به  حال آنكه نفى جسمانيت خدا نيز وجود دارد است و ارجاع شده
 نشده ارجاع اما به دين حنيف، به فطرت ارجاع شده» حنيف آيين«. شد مى  آن ارجاع داده

 »قيقت محمديهح«، »دين«به  »چيستى دين«، »اباحيگری«به  »اباحيه«همچنين الزم بود  .است
البته جای مدخلى به نام  شد؛ مىارجاع  »انسان«به  »مانسان در اسال«و، »9پيامبر اسالم«به 

  .خالى است انسان نيز
اگرچه بعضى از آنها به  ؛بودن بعضى از عناوين ترديد وجود دارد اصوالً در مدخل. 3

ر ادعيه و زيارات، ديدار مانند ديدار با امام مهدی د اند، های ديگر ارجاع داده شده مدخل
بندی مذاهب اسالمى، كتب ويژه آيات  در غيبت كبری، طبقه... با غيبت صغری، ديدار... با

مهدويت، خوارج در كالم امام على، نمودهای عدل تشريعى، نقد عقايد وهابيت و 
مانند تا  ها بيشتر به نمايه مى اين مدخل .مهدويت در قرآن و وظايف شيعه در عصر غيبت

  .اصطالح
وارد شده كه اگرچه از  نامه فرهنگتعداد زيادی اصطالحات منطقى و فلسفى در اين . 4
اين منابع گزينش » عامه امور«بخش  آنها از ، بيشتراند های كالمى استخراج شده كتاب

دانيم كه اين بخش شامل مباحث فلسفى از وجود و عوارض آن تا جواهر و  اند و مى شده
ی استقراء، استقرا: اند از خى از اصطالحات اين دو حوزه علمى عبارتبر. شود اعراض مى

تام و ناقص، ان يفعل، ان ينفعل، تقابل و انواع آن، جوهر و اقسام آن، حركت و اقسام آن 
قسم است، سكون و اقسام آن، عرض و انواع آن، فصل تام و ناقص، فلسفه،  20كه حدود 

و قوه انفعالى، كل، كلى و اقسام آن، كم و اقسام آن، قضايا التى قياساتها معها، قوه فعلى 
قسم است، متى، متداخالن،  14كيف و اقسام آن، القوه، ماهيت و اقسام آن كه حدود 

متساويان، متضايفان، متضادان، متداخالن، مختلفان، مشهورات عامه و خاصه، مقوالت عشر 
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، مگر آنكه دنن فرهنگ آورده شورسد لزومى نداشت اين اصطالحات در اي به نظر مى . ...و
  . بود كه شامل اصطالحات فلسفى نيز بشود ای مى گونه به عنوان كتاب

  ه� ��0	2) ب

ای عمل شده است؛ چراكه  ، سليقهدارد اينكه كدام مدخل به شناسه نياز در. 1
 ،كنند دار برابری مى های شناسه هايى وجود دارد كه از جهت لزوم شناسه با مدخل مدخل

بعثت، تكثرقرائت دينى، جهانى شدن، ، آخرت، اماميه، مانند ابليس ،اند بدون شناسه ولى
  .خاتميت، شيعه، هدايت تشريعى

سميع، بصير، شوری،  :ها هستند؛ مانند ها صرفاً معنای لغوی مدخل در مواردی شناسه. 2
  .ضاللت، جن، فرشتگان

 ،ه با توجه به مطالب ذيل آنحى كدر ها دقيق نيستند؛ برای مثال  در مواردی شناسه. 3
معنای عامى است كه شامل هر موجود زنده  اش ، شناسهاز آن اراده شده استصفت الهى 

لطف و . شناسه اصطالح لطف استدرواقع  ،قاعده لطفشناسه شود يا  صاحب اراده مى
 . اند قاعده لطف مفهوماً با هم متفاوت

يند و در مقدمه  آ جمله فعليه نمىت صور به ها آنچه رايج است اين است كه شناسه. 4
مغفول واقع شده  نامه فرهنگاين شيوه گاه در اين . كتاب نيز به اين نكته اشاره شده است

  .جمله فعليه استصورت  به كه شناسه آن» دين حنيف«است؛ مانند 

  ���.ت $��2 )ج

ها  لغزش به تعدادی از است؛ اماصحيح و استوار  خوب و محتوای علمى مقاالت عموماً 
  .شود اتفاقى ديده شد، اشاره مىصورت  به هايى كه در آنها يا كاستى

های قيامت  از نامآن كه  و های قيامت است، كه درست نيست نام گفته شده از: حشر. 1
 . توان يكى از احوال يا منازل قيامت خواند حشر را مىاست و  وم الحشر، ياست
 قرآن آمده است  دو ويژگىعنوان  به تحدی های قرآن، اعجاز و ترين ويژگى مهم. 2

),
��كه بايد گفت تحدی از مقومات اعجاز است و  )KJXL :SJRX، +\)9שכ	> *4�47א� א
 .ای نيست خود ويژگى جداگانه
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برخى عمر «: درباره تاريخ آفرينش انسان آمده است» آفرينش انسان«ذيل مدخل  .3
های انسان كشف  گاه بقايايى از استخوان اگرچه. اند ن زدهيبشر را هفت هزار سال تخم

نونى كانسان   ن است از آنِ كاما ممرسد،  شود كه قدمت آن به صدها هزار سال پيش مى مى
بهتر بود  .)SOU: 19אA( »اند مربوط شوند ستهيز ش از آدم و حّوا مىيه پكنباشند و به نسلى 

توان بر  انسان و بشر را مى :شد زمينه ورود به اين مطلب با اين عبارت فراهم مىنخست 
هايى كه از نسل حضرت  انسان: تقسيم كرد دستهشناسان به دو  های زيست اساس يافته

هايى كه پيش از  دهد و انسان هستند و هنوز نيز اين نسل به حيات خود ادامه مى 7آدم
 .و نسل آنها منقرض شده است اند زيسته مى 7آدم

» گردد قت به صفت علم برمىيدر حق اراده«: ه استگفته شد» اراده الهى«ذيل مدخل . 4
)A19א :SMX( .های گوناگون، مسائل مختلفى مطرح شده است؛  در باب اراده الهى به لحاظ

مانند اينكه آيا اراده صفت فعلى الهى است يا ذاتى؟ اگر ذاتى باشد به چه معنا است و اگر 
ن و متكلمان شيعه اراده را صفت گروهى از انديشمندا. شود فعلى باشد چگونه توجيه مى

دانند، آن را به صفت علم  آنان كه صفت ذات مى. اند ای صفت فعل دانسته  ذات و دسته
و بدون مقدمه گفته شده  نشده نظرهای باالای به  اين مقاله هيچ اشاره در. اند ارجاع داده

  . گردد است اراده به صفت علم باز مى
ن سان، اراده خداوند به دو يبد«: ه الهى گفته شده استتوضيح اراد ۀهمچنين در ادام. 5

علم به معنای . »فيلكعنى تيه كگرى امر ينش و ديعنى آفريه كى علم يك: گردد مى معنا باز
اگرچه به محض آنكه اراده فعلى الهى به چيزی تعلق بگيرد، در پى آن  .آفرينش نيست

البته ممكن است ماً دو چيزند؛ شود، اراده و آفرينش مفهو ايجاد و آفرينش محقق مى
  .و اشتباه تايپى رخ داده است باشدمقصود علم به آفرينش 

Z .  دا�2���9 +�م ا	��

و محققان حوزه علميه است كه به  استاداندانشنامه كالم اسالمى تأليف جمعى از 
مه مديريت اين دانشنا. اّهللاٰ سبحانى و تحت نظارت ايشان در حال نگارش است آيتپيشنهاد 

منتشر ش 1387دار است و نخستين جلد آن در سال  ربانى گلپايگانى عهده آقایرا جناب 
ايمان نياكان «شروع شده و با مدخل » آجال«مدخل دارد و از  102اين جلد . شده است
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  .اند ترتيب حروف الفبا تنظيم شده ها به  مدخل. پايان يافته است» 9پيامبر
نويسى و دانشنامه كالم  پيشينه دانشنامه«انشنامه با عنوان اّهللاٰ سبحانى در مقدمه اين د آيت
ای كه به علم كالم  تا آنجا كه ما اطالع داريم در جهان اسالم دانشنامه«: نويسد مى» اسالمى

از طرفى گستردگى مباحث كالمى از يك سو و  .است اختصاص داشته باشد، تدوين نشده
ل ئاز كسانى كه عالقمند به آگاهى مسا نبودن فرصت و مجال كافى برای بسياری فراهم

ه آنكه ژوي هب ،سازد  ای را در اين باره ضروری مى اند از سوی ديگر، نگارش دانشنامه  كالمى
اقدام .... ل جديد كالمى بسياری نيز بر مسائل قديمى افزوده شده استئدر جهان معاصر مسا

نياز مبرم فرهنگى و دينى  به نگارش دانشنامه تخصصى كالم اسالمى پاسخى است به اين
   .)[K :Sש، `Z1^KJXR, א: ���BC	=אA ( »عصر حاضر

  ��9.�ت

بسى رو  ازاين ای در جهان اسالم خالى بود و توان گفت جای چنين دانشنامه به حق مى
و محققان  تادانو اس )دام عزه( اّهللاٰ سبحانى آيتكه اين مهم به همت است  خرسندی

های ايشان تا  كه نظارت و راهنمايى است اميد. انجام استفرهيخته حوزه علميه در حال 
  . خوبى ادامه يابد پايان آخرين جلد آن به

به آنها  ادامهرسيد كه در  هايى به نظر با مروری بر جلد نخست اين دانشنامه كاستى
  شود تا پس از مالحظه آنها، چنانچه از نظر شورای علمى دانشنامه واقعيت داشته اشاره مى

  . های بعدی نمايند د، سعى در جلوگيری از تكرار آنها در جلدباش

bا�( !	�+ �I0 ه��  

كردن سريع مدخل مورد نظر،  بهتر بود برای پيدا: ها فقدان شماره صفحه برای مدخل. 1
های  كه در فهرست سوره چنان ؛شد عالوه بر شماره مدخل، شماره صفحه آن نيز افزوده مى

  .آيد سوره و هم صفحه شروع سوره مىقرآن معموالً هم شماره 
 به معنای لغوی اصطالح، در مواردی پس از ذكر مطالبى: عدم رعايت ترتيب مطالب. 2
هايى كه معنای  نامه فرهنگعرف رايج در كه  درحالى ؛مانند استدراج ،شده است اشاره

 .ه شودكنند، اين است كه پيش از هر مطلبى تعريف لغوی آورد لغوی اصطالح را بيان مى
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   مدخل آمدهعنوان  به برای مثال آجال كه جمع است: ناهماهنگى در ارجاعات. 3
  . خل قرار گرفته استدم» الم«آالم كه جمع الم است، مفرد آن يعنى در ولى  است؛

  از انتشارات » نامه كالم اسالمى اصطالح«ها به  شايسته بود در زمينه گزينش مدخل
ميان اصطالحات  نامه از شد؛ چه اينكه در اين اصطالح ىدفتر تبليغات اسالمى مراجعه م

مترادف، اصطالح مرجح كه در اين علم رواج بيشتری دارد از اصطالحات غيرمرجح 
 . است مشخص شده

  ه�  ��0	2) ب

ها شناسه ندارند؛ مانند آخرت،  برخى از مدخل: فقدان شناسه برای بعضى مداخل. 1
ها شناسه ندارند،  اينكه به چه مالكى اين مدخل. ىاضالل اله و ابليس، ادريس، ارتداد

 . معلوم نيست
: آمده است مانند ابداع، احد و ادراك الهى در شناسه در مواردی: ها نقص در شناسه. 2

يكى از صفات خداوند «: است آمده نبرای مثال در شناسه ادراك الهى چني ؛»...به معنای «
با آوردن اين  .)[SON: 19אA( »ه همه موجوداتو به معنای آگاهى و احاطه الهى نسبت ب

بهتر بود اين كلمه . كلمه الزم است فعل جمله نيز آورده شود كه در شناسه مرسوم نيست
جمله فعليه آمده است؛ صورت  به ای در مواردی نيز عبارت شناسه. ها آورده نشود در شناسه

 . اسماعيليه و الم ،مانند احباط و تكفير
مانند  ،ای بين آنها وجود ندارد ها به متن اصلى چسبيده و فاصله ناسهدر مواردی ش. 3

 . های احد، احيا، اسرافيل، اسم اعظم و الم شناسه مدخل

  ه� ��BA) ج

های  آنجا كه هر يك از مقاالت دانشنامه حاوی مطالب زيادی است، بهتر بود مدخل از
كه به اجل و  شد؛ چنان ه مىهای اصلى ارجاع داد شد و به مدخل فرعى بيشتری آورده مى

كه شايد اصًال وجودش » ابوالوری«افطحيه چند مورد ارجاع شده يا حتى مدخلى به نام 
  نيز كه يكى ديگر » ابومحمد«اگرچه  ؛ارجاع داده شده است 7لزومى نداشت به آدم

  های كالمى  حال آنكه مدخل. است، به آن ارجاع نشده است 7های آدم از كنيه
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  ها را به  توان يافت و مدخل د كه اطالعات خوبى درباره آنها مىند دارفراوانى وجو
استفاده » نامه كالم اسالمى اصطالح«باز در اين زمينه نيز خوب بود از . آنها ارجاع داد

  . شد مى

  ���.ت �>!*ا� )د

در محتوای برخى مقاالت اشكاالت جزئى وجود دارد كه به مواردی از آنها اشاره 
  : شود مى

رابطه صميمى «هايى برشمرده شده كه يكى از آنها  برای اهل آخرت ويژگى .1
؛ چون مخصوص شد  در اينجا ذكر نمى ويژگىبهتر بود اين  .)SJU: 19אA( است» بهشتيان

 مگر اينكه شود، بهشتيان است و اهل آخرت شامل هر دو گروه بهشتيان و دوزخيان مى
كه  وجود داردبهشتيان و هم برای اهل جهنم موارد متعدد ديگری از اين دست، هم برای 

» تنفر ميان دوزخيان« ؛ بنابراين ويژگى يادشده يا بايد حذف شود يا اينكه شد بايد ذكر مى
  .نيز به آن اضافه شود

 .افعال غيرمقدور و اند افعالى كه مقدور انسان: اند دو قسمبر افعال  است گفته شده. 2
سردی ذكر  و  ها، بوها، گرمى مانند جواهر، رنگ هايى  سپس برای افعال غيرمقدور نمونه

اين موارد را  ،درست است كه منبع مورد استناد نويسنده محترم. )SJXJ: 19אA( شده است
اينجا الزم بود در ترجمه به اين امور فعل يا  اماافعال غيرمقدور انسان برشمرده است،  وجز

چه اينكه در عرف به جوهر، رنگ و بو  ؛)بوو رنگ و  ايجاد جوهر(كرد  ايجاد را اضافه مى
  . شود و مانند آن فعل گفته نمى

امری است كه موجود زنده آن را : است گفته شده» الم«تعريف اصطالحى در . 3
 آيا در. )SUNO: 19אA(شود  مى كند و در پى آن طبعش از آن گريزان و متنفر احساس مى

شود، الم پديد  اثر افراط، از آن متنفر مى ركند و سپس ب افراط مى امر لذيذی كسى كه در
: كه در يكى عبارت چنين آمده استرسد با توجه به منابع مورد استناد  آيد؟ به نظر مى مى

�,(  »ه مع نفار طبعه عنهكدريو  ىتألم به الحي یاألمر الذ«�� lש� ،KUNMm :SKUK( در  و
: שx�9FKJXJ,، ( )» مناف ث هويمن ح ىالمناف كاأللم إدرا«: چنين است ديگری اين

SMKU( امری است كه با وجود آن شخص : ترجمه دقيق نيست و بهتر بود چنين گفته شود
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آنچه كه  به عبارت ديگر احساس درد و هر ؛و از آن متنفر است كند مىاحساس درد 
 .موجود زنده از آن تنفر دارد

شود خداوند  استفاده مى آنچه از روايات«: مانند ،مواردی مطالب بدون سند است در. 4
ه از چدر اينجا فقط گفته شده آن. )Z1^KJXR` ،K :SOMK, א: ���BC	=אA، (» ... اسم اعظم را

 .شاهد آورده شودعنوان  به شود، بدون اينكه حتى يك روايت روايات استفاده مى
ره و بهتر بود از ميان اشاع: يكم. اشاره به دو نكته الزم است» اشعريه«مدخل درباره . 5

تر از  شد؛ چه اينكه اصطالح اشاعره بسيار رايج مدخل گزينش مىعنوان  به اشعری، اشاعره
زندگى و «: است ای با اين تيتر شروع شده اين مقاله بدون هيچ مقدمه: دوم .اشعريه است

محور اصلى در اين مقاله ابوالحسن اشعری است و بيشتر . )SO]J: 19אA(» شخصيت اشعری
اشعريه يا . است فرا گرفتههای كالمى و آثار وی  شرح زندگانى، ديدگاهحجم مقاله را 

، نه شخص بود اشاعره يك مذهب كالمى است و بايد محتوای مقاله درباره اين مكتب مى
نه اشعريه ، است» ابوالحسن اشعری«بر اين اساس درحقيقت مدخل اصلى اين مقاله . اشعری

صورت  به استمكتب ابوالحسن اشعری است، شايسته ار اين ذگ البته چون بنيان ؛يا اشاعره
  .شودمختصر از احوال و آثار و عقايد وی نيز ياد 

خدا  واژه الهيات به علمى كه درباره: گفته شده است» )تئولوژی(االلهيات «مدخل در . 6
. )iB9�0 theology אכIC���، )אr>( كند، تعريف شده است شالوده ايمان دينى بحث مىو درباره 

، Z1^KJXR, א: ���BC	=אA، (بحث شده است » theology«پس در چند سطر درباره ريشه س

`K :SJ]J( . بهتر بود نخست خود اين واژه تحليل ، واژه عربى است »الهيات«از آن رو كه
معادل آن در زبان به سپس  ؛شد و معنای آن از منابع اسالمى و كالمى آورده مى شد مى

 .شد مى اشاره التين
ر مواردی بدون مقدمه و اشاره به ارتباط يك اصطالح با مدخل مورد نظر درباره د. 7

واژه : است بحث چنين شروع شده ،»اّهللاٰ «برای مثال در مدخل  ؛آن اصطالح بحث شده است
مرتبه  5 »اللهم«بار و كلمه  147به اشكال مختلف  »اله«بار و واژه  2697در قرآن كريم  »اّهللاٰ «

با اّهللاٰ اشاره » الهم«و » اله«الزم بود نخست به رابطه . )SUNK: 19אA( است رفتهكار  به در قرآن
ضمناً كلمه قرآن در اين عبارت دو بار آمده كه يكى از . آمد شد و سپس اين مطالب مى مى

 . آنها اضافى است
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های  اين اصطالح در قرآن با نام«: است چنين آمده عبارت اين» استدراج«ذيل مدخل . 8
 :m(�I א�3-���א3 ؛O: SKNM` ،א3כשאd؛ LU :( ��1אA;(» ومكروا ومكراّهللاٰ «مكر  ديگری چون

SOKJ(... رفته است كار به« ) ،Aא=	BC��� :א ,Z1^KJXR :SOJR( .ىمنابع رسد ذكر به نظر مى 
   .در رديف آدرس آيه قرآن صحيح نيست الفروق اللغویهو  کشافمانند 

 ه�� ا�I0ل) هoی�(  

 )SUNO: 19אA( ابوالحديد مانند ابنشود؛  های تايپى هم ديده مى الدر اين دانشنامه اشك
 به جای مقوالت عشر و )SUNJ: 19אA( معقوالت عشر الحديد است و ابى كه صحيحش ابن

، »ی«در مواردی به جای  همچنين. طرفه آمده است يك به جای )SOLU: 19אA(طرفه  يك
، )OOL :19אA( »عقابو«، )6yOOU  (OLJ :19אA(» دست يابو«مانند  است، رفتهكار  به »و«
، »عقابى«، »دستيابى«آنها  كه صحيح )6yJKK  (J]M: 19אA( »بابو« )SOOM: 19אA( »حسابو«
 .است» بابى«و » حسابى«

  ه�� وی�ا	!�ر�  ا�I0ل) و

   يا فراوان است، عاليم ويراستاری هاتوان گفت تعداد آن در مواردی نيز كه مى
   مانند نقطه، ويرگول كارگيرِی آنها رعايت نشده است، واعد بهاند يا ق نرفتهكار  به
 ادبىتوان گفت اين دانشنامه به يك ويراستاری اساسى  مى مجموعدر  .ويرگول نقطه و

  .زمند استنيا
و ) دام ظله(اّهللاٰ سبحانى  آيتاز آنجا كه اين دانشنامه تحت نظارت شخصيتى چون 

در دست انجام است و ) زيد عزه(گلپايگانى ربانى آقایمديريت استاد فرهيخته جناب 
 اطالعات بسيار مفيد در زمينه علم كالم اسالمى حاویاست كه  ای كالمى آثار ازجمله
تجديد چاپ  پياپىباشد و  ماندگار منابع مرجع كالمى مهم و وجز كهاميد است  است و

ث محتوا های آن چه از حيث شكل و چه از حي ترين كاستى كوچك بهالزم است  ،شود
های بعدی  جلد در آنها تكرار و از تالش كردحساسيت بيشتری نشان داد و در رفع آنها 

  .كردجلوگيری 
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مراحل پايانى تدوين آن در دست كه  كنيمای اشاره  نامه فرهنگدر پايان شايسته است به 
 .انجام است

علوم اسالمى  های پژوهشگاه فرهنگ و يكى از پژوهشكده كه در هنام فرهنگاين . 1
در حال تدوين است، با مراجعه به بيش  )پژوهشكده مديريت اطالعات و مدارك اسالمى(

نخستين اسالم تا زمان معاصر دامنه وسيعى از  های سدهاز  سنىو  شيعهمنبع از منابع  400از 
های  مطالب ذيل مدخلاست در اين اثر سعى شده . كند را منعكس مى علممفاهيم اين 

اما در مواردی به اقتضای اهميت  ند؛فشرده ارائه گرد های كوتاه و اصلى در قالب مقاله
مهم درباره آن، گاه حجم مقاله كمى بيشتر از حد معمول  مدخل و اطالعات گوناگون و

در شرف انتشار است، بنا  )کالم جدید(نامه مسائل جدید کالم)  اصطالحاز آنجا كه  .است
رداخته نشود و اگر صالح بود در پ نامه فرهنگهای اين بخش از كالم در اين  شد به مدخل

 . نامه كالم جديد تدوين گردد آن بر پايه اصطالح نامه فرهنگآينده به طور مستقل 
از آثار ( نامه کالم اسالم) اصطالحبر پايه  نامه فرهنگاز آنجا كه گزينش مداخل اين . 2

واهد است، تمام موضوعات در حوزه مورد نظر را پوشش خ) منتشرشده همين پژوهشكده
  .خواهد بوداساس حروف الفبا  برو تنظيم آن  داد

ای است كه هم طالب  گونه به ، مرجع تخصصى است و از نظر سطحنامه فرهنگاين . 3
توانند از مطالب  و دانشجويان مبتدی، هم محققان و هم متخصصان و دانشمندان كالم مى

  . آن استفاده كنند
اصطالح كالمى صورت گرفته و  14000يش از از ميان ب نامه فرهنگيابى اين  مدخل. 4

مترادف و در مواردی ارجاع خاص به عام، موجب  با استفاده از نظام ارجاع مترادف و شبه
  .وسعت و تفصيل موضوعات شده است

توان  ت مىئجر به حدی است كه به نامه فرهنگها و ارجاعات در اين  وسعت مدخل. 5
اطالعاتى درباره آن  نامه فرهنگافت كه در اين توان ي گفت كمتر اصطالح كالمى را مى

  .فراهم نشده باشد
، محققان، مشاوران و كارشناسان ستادانكنندگان اين اثر كه متشكل از ا تالش تدوين. 6

، استناد به منابع دست اول، داشتن متن ساده و روان، زبان گزارشى، استنادات استفن 
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از آنجا كه اين . ب و كوتاهى عبارات استبودن، روشنى مطال بندی متنى، تاريخ درون
رسد با توجه  اما به نظر مى آن را ارزيابى كرد؛توان  نمى نشده است،هنوز چاپ  نامه فرهنگ
در  - از آثار همين پژوهشكده -  های علوم قرآنى و اصول فقه نامه فرهنگای كه از  به تجربه

ار گرفته، اميد است كه اين دست است و خوشبختانه مورد استقبال فراوان اهل علم قر
به طور قطع پديدآورندگان اين اثر از . تر باشد كامل جهات مختلف بهتر و از نامه فرهنگ

  .جانبه آن استقبال خواهند كرد ارزيابى و بررسى همه
ها به پايان رسيده و در پايگاه مديريت  كار تدوين مقاالت بخشى از مدخلتاكنون  .7

  .گزاری شده استاطالعات علوم اسالمى بار

2"�!� ���F  

های مختلف علمى برای هر  در زمينه  و دانشنامه نامه فرهنگسخن پايانى اينكه وجود 
ای، به سبب تأثير فراوان آنها در افزايش اطالعات عمومى و تخصصى افراد جامعه  جامعه

كسانى نگاری و حتى  مناسب است مراكز و مؤسسات دانشنامهرو  ازاين اهميت بسزايى دارد؛
گونه آثار مرجع، در  كنند، در تدوين اين شخصى به تدوين دانشنامه اقدام مىصورت  به كه

كنندگاِن اين آثار  نامه جامع و كامل و استاندارد كه همه نويسندگان و تهيه تهيه يك شيوه
آسانى و بدون  خود را موظف به رعايت آن بدانند، بكوشند تا مراجعان و پژوهندگان به

های  نامه فرهنگپرواضح است كه . های خود دست يابند قت، به پاسخ پرسشاتالف و
  .استاندارد مرتبط با حوزه دين و عقايد دينى از اهميت بيشتری برخوردارند
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