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  الملخص
، مـن أهـم وأبـرز    )طبعة ليـدن (أو الموسوعة اإلسالمية  سالميةالمعارف اإل  دائرةتعتبر 

أوسـع مـنهج    و بمنظـار أفي الغـرب  ـ   للدراسات اإلسالمية تجليات المناهج التاريخية
، وكذلك تُعد أنموذجاً في البحوث التخصصية اإلسالمية )دراسة الحالة الظاهرية للمعرفة(

رتبط بتـاريخ    وإنّ من المباحث المهمة في مجا. لدى الغربيين ل معرفة اإلسالم هو مـا يـ
ونالحظ مـن خـالل   . يران وحضارتها قبل وبعد اإلسالم وكذلك مذهب التشيعإوثقافة 

علـي  الضـوء  لنا العلماء اإليرانيـون   لقيبحاث في مجال معرفة مذهب التشيع كيف ياأل
، اإلسـالمية المعـارف    دائرةالجوانب المختلفة ألوضاع ايران والذين إلتحقوا بركب تأليف 

ثـم  . يران والشيعة خالل قرن مـن الزمـان  إحيث شملت مقاالت عدة في مجال معرفة 
ويعود . ها الطابع االدبيليف هذه الموسوعة التي غلب عألينتناول مشاركة اإليرانيين في ت

لغـات علميـة مشـتركة، و الجهـل فـي      اإلضطالع بالمحدودة إلى عدم  ركةاشمسبب ال
لعلمية الحديثة، وانعدام اإليمان والثقـة فـي اإلستشـراق و ضـعف     ا اليبالتعامل مع األس

  .الكمية و النوعية حيث المؤسسات العلمية من إعداد في اإلدارة
  المعـارف اإلسـالمية، الكتّـاب    اإلسالمية، دائرة  اإلستشراق، الدراسات :الرئيسة الكلمات
  .اإليرانيون

  
  دمةمقال. 1

اء الشائعة في علم اإلجتماع أو تـاريخ العلـم تعتبـر ظـاهرة     بالرغم من أنّ بعض النظريات واآلر
المعـارف    ن إعـداد دائـرة  أفـي، إالّ   الموسوعات متعلقة بفترات اإلستقرار أو بداية اإلنحطاط الثقا

                                                                                                 

  a_ahmadvand@sbu.ac.ir يبهشت ديهأستاذ مساعد بِجامعة الش *
  15/3/1392: تاريخ القبول، 23/1/1392: تاريخ الوصول



  )طبعة ليدن(اإلسالمية  المعارف دائرةدور الكتّاب اإليرانيين في إعداد    2

  ق.هـ  1434 الربيع و الصيف، العدد األول، السنة السادسة عشرة ،االسالمية الحضارة  آفاق 

إجماع العلماء والباحثين، يعد أكبر وأبرز إنجاز في هذا المجال من الدراسات طـوال  باإلسالمية، 
  .)164 :1381، اسعدي( تاريخها العريق

وأخيراً وفي القرن العشرين تمكن الغربيون من نشر أول موسوعة إسـالمية بعـد قـرون مـن     
) Encyclopedia of Islam, (1th edition(الجهود والمساعي الرامية لمعرفة علوم اإلسالم ومعارفه 

  .)Encyclopedia of Islam (2nd edition(و من ثم قدموا الطبعة المنقحة الثانية لها 
علماء من المسـلمين فـي    رافقةوقد ساهم جمع غفير من المستشرقين الغربيين والشرقيين بم

  .إعداد وتأليف هذه الموسوعة
سواق على شكل كتيبـات  الثالثة من موسوعة القرن العشرين هذه إلى األ عرضت الطبعة وقد

الثقافـة والطوائـف   الدين اإلسالمي، والحضـارة   مواضيع مختلفة في إطار وكراسات احتوت على
سالمية، وذالك في السنوات األولـي مـن القـرن الحـادي والعشـرين      والحكومات والمذاهب اإل

  ).3rd edition (Encyclopedia of Islam(( الميالدي
وبناء علي ذلك يمكن إعتبار القرن العشرين قرن كتابة موسـوعة الدراسـات اإلسـالمية و    

وتصحيح بحوث هذه الموسوعة إضافة إلى الدراسـات   القرن الحادي والعشرين هو عصر إكمال
  .المتنوعة األخري

ب المزيد من مسـاهمة  لّعراقة الثقافة والحضارة االيرانية وتاريخها قبل و بعد اإلسالم تتط إنّ
ة لهذه الثقافة والحضارة العريقتين كما نـذكر  فالعلماء والباحثين اإليرانيين الملمين بالجوانب المختل

نّ العلـوم المرتبطـة بمعرفـة ايـران     ألالمعـارف اإلسـالمية     لى نشر الطبعة الثالثة لدائرةالعاملين ع
  .الباحثين اإليرانيين ةواإلسالم والدراسات الشيعية لن تكتمل دون مشارك

سباب التي الرغم من الدراسات العديدة علي الموسوعة اإلسالمية، لم تتم االشارة إلى األ علي(
  .)االيرانيين في هذه الموسوعة ةثرت على ضعف مشاركأ

  
  )طبعة ليدن( المعارف اإلسالمية دائرة. 2

) Danial, 1997: 319( »دانتزل فون«، و)Norman  Daniel(» دانيل نورمن«يرى بعض الباحثين مثل 
المسـمي  ) Barthelemy De Herbelot(» بارتولومـه هربلـو  «نّ كتـاب  أ )165 :1381اسعدي، (

مساعي الغربيين لتأليف موسـوعة حـول    ةم يعد بداي1697ي نُشر في عام بالمكتبة الشرقية والذ
  .اإلسالم بصورة جدية

منذ ذلك التاريخ بدأت الجهود الغربية لتصنيف موسوعات تشـمل المعتقـدات والجغرافيـا     و
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عشـر بمسـاعي    ، حيث بلغت ذروتها في أواخر القرن التاسـع ةوالتاريخ واألقوام والفرق اإلسالمي
  .)Islam Dictionary of( اإلسالم قاموسمؤلف كتاب ) Hughes(» هيوز«

/ 3 :1964العقيقـي،  (» العقيقـي «حسب وجهة نظر ـ  هذا كان قساً إنجليزياً و يعد »هيوز«إنّ 
بــالرغم مــن ذلــك فــإن وـــ مــن البــاحثين البريطــانيين فــي الشــؤون اإلســالمية، لكــن  )487

، »دانيـل   نـورمن «ومـؤلفين مثـل    رب من أنّ كتّاباًويستغ» الذكر خامل«يعتبره  »أسعدي مرتضي«
  .)165 :1381أسعدي، (لم يعيروا له أية أهمية  »مينوي« و »رودنسون«، »)Chew( جو صاموئيل«

  : قرابة عشرين عاماً في مدينة بيشاور وقد ذكر في مقدمة كتابه »هيوز«وقد عاش 
م وعقائده وقيمه وتقاليـد المسـلمين   إنّ الهدف من وراء كتابته هو تقديم شرح محايد عن اإلسال

  .)Hughes, 1885: 5( هذه األمور ةوعاداتهم وليس مناقش

 المؤلـف لرغم من هذه المزاعم فإن الكثير من األخطاء والنواقص قد نراها في كتـاب  اعلى  و
و يعلل أسعدي أنّ السبب في ذلك هو فرديته في إنجاز هـذه المحاولـة و عـدم نضـج      »هيوز«

  .)167 :1381دي، أسع( منهجه
فإننا نري إستخدامه لهذا المعنى فـي مفـردات    »هيوز«في قاموس ) النكاح(ففي مقدمة باب 

  .أيضاً) marriage(» الزواج«او » عرس«مثل 
  .لها حاالت مماثلة» الجديد  العهد« و »اإلنجيل«، »اكبر اهللا«، »التكبير«كما أنّ مفردات مثل 

، على مـا يبـدو   »اشتينغاس«ت تقريباً كتبها منقح الكتاب إضافة الي هذا فإنّ جميع المقاال
بنفسـه وهـي تفتقـر الـي      »هيـوز «فقد ألّفهـا  » بن الخطاب عمر«وسيرة  »الخط علم«عدا مادة 

  .المصادر البحثية
-Muir, 1856( ميـور والمقتبسة بشكل كامـل مـن كتـاب    » محمد«والمدهش أيضاً أنّ مادة 

حيث لـم يكتـب فـي شـرحها     » اإلسالم«أكثر من مادة  هاالشهير فقدأسهب في تفصيل) 1 :1861
  .»اإلسالم قاموس«سوى نصف عمود من صفحة واحدة فقط وذلك في كتاب يحمل عنوان 

  جهد بحثي لغير المسلمين بشأن اإلسالم يعد أمراً غيـر  يأنّ أوهو يري من ناحية األسلوب 
 .E .w(» لين إدوارد ويليام«ر ومصنفات اإلطالق اذا لم تتم اإلستعانة بالكتاب المذكو ممكن علي

Lane) (Hughes, 1885: 6(.  
المتكررة وإعتماده علي هذه التصانيف تدل بوضـوح علـي أنـه كـان      »هيوز«إنّ إقتباسات 

  .مام عينيه هذه المقولةأواضعاً 
 كما أنه لم يعر أي إهتمام لعرض وتقديم سيرة الرجال والعلماء المسلمين، فقد كان يعتقد بـإنّ 
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تفي ) De Slane(» دسالن«كان والتي قام بها لإلبن خ وفيات األعيانالترجمة اإلنجليزية لكتاب 
  ).Hughes, 1885: 5-6( بهذا الغرض

وبعد هذه المساعي الفرديه األولية، وخالل المؤتمرالدولي التاسع للمستشرقين والذي أقيم في 
سـالمية أساسـية مبنيـة علـي أسـاس      م طُرِِح أخيراً موضوع تدوين موسوعة إ1892لندن عام 

الضالعين بشؤون اإلسالم، الغربيين منهم والشرقيين، علي حد سواء،  مشاركة المستشرقين والعلماء
  .)11 -  2 /3؛ 489 /2 :1964 العقيقي،(» روبرتسون اسميث«وذلك من قبل 

 عشــر وقـد تبنّـي المــؤتمر المـذكور هـذه الفكــرة وتـم تشــكيل لجنـة مؤلفـة مــن أثنـي        
هذا مدرساً للغـة   »اسميث«بغية إعداد مقدمات العمل وكان  .) (Donzel, 2007: 6/ 908صاًشخ

في  »رايت«للبروفيسور  وبعض الجامعات األوروبية األخري وخلفاً »ادنبرة«العربية في جامعة 
و في نفس الوقت كان يتولي رئاسة تحرير الموسـوعة   »كيمبريج«تدريس اللغة العربية بجامعة 

  ).165 :1381اسعدي، ( انيةالبريط
أدي إلي إيقـاف إنجـاز    م1894في عام  »اسميث«كل ذلك فإن موت   وبالرغم من هذا

فبعد صراعات حـول محـل إسـتقرار     .)Donzel, 2007: 6/ 908(هذه الفكرة لفترة من الزمن 
الهولندي رئيسـي لجنـة تنفيـذ المشـروع      »دي غوية« الهنغاري و »كلدزيهر«الموسوعة بين 

)Donzel, 2007: 6/ 908-909.(  
حول مطبعة بريـل  ( صبحت مدينة ليدن الهولندية مقراً للموسوعة ومن هناك تم نشرها تباعاًأ
  .)41 -  40 :1362فاني، : طاتها، راجعاونش

جمعيـة  «ومن ثم عرض تصـحيح وإكمـال مشـروع تـدوين هـذه الموسـوعة فـي مـؤتمر         
  .األول في باريس »اآلكاديميات العالمية

 »ثيـودور هوتسـما  «م بإشراف وتنقـيح  1908اس من هذه الموسوعة في عام ل كرّووصدر أ
  .)958/ 1 :1380مصاحب وآخرون، (لمانية في ليدن باللغات اإلنجليزية، الفرنسية واأل

صلية مرفقـة بمجلـد   ربعة األالمجلدات األ امأم المجلد األول منها و1913وقد صدر في عام 
؛ يـار  1108 -  1106 /3 :1964 العقيقـي، (م 1938 جميعها عـام أكملت  واحد من الملحقات فقد

 :1361جوادي وآخرون،  ؛ حاج سيد 11/ 1 :1380؛ مصاحب وآخرون، 11 -  10 :1354 شاطر،
  )8/ 1 :1372؛ موسوي بجنوردي، 14/ 1

األقـوام،   وتضم هذه المجموعة بحسب ما ذكر في الموسوعة مواضيع فـي الجغرافيـا، تـاريخ   
  .)317 :1377ستوده، (اإلسالمية  لقوميات وسيرة الشعوب تاريخ تصنيف ا

 .)Danial, 1997: 319( وتحتوي علي خمسة آالف صفحة و تضم تسعة آالف مقال



 5   عباس أحمدوند

  ق.هـ  1434 الربيع و الصيف، العدد األول، السنة السادسة عشرة ،االسالمية الحضارة  آفاق 

خـرون،  آمصـاحب و ( إنّ إنتشار هذه الموسوعة و نفاذ جميع نسخها خـالل عشـرين عامـاً   
اإلسـالمية كمـاً وكيفـاً     ، إلى جانب إتساع آفاق الدراسات)317 :1377 ؛ ستوده،11/ 1 :1380

عـدم   »أسـعدي «دق كمـا عبـر عنهـا الـدكتور     أأو بصورة ) 11/ 1 :1380خرون، آمصاحب و(
فـإنّ جميـع هـذه األسـباب     ) Danial, 1997: 319(سـالمية المختلفـة   إستكمالها للدراسات اإل

أدت إلى طرح فكرة إعادة النظر فـي هـذه الموسـوعة بشـكل      .)17 :1381أسعدي، ( والعوامل
ساسي وذالك بعد الحرب العالمية الثانية إلى جانب تصحيح وتكميل المعلومات فيها حيث تمت أ

الدولي الحادي والعشرين للمستشـرقين ألـذي    المصادقة علي نشر طبعة حديثة منها في المؤتمر
  .م1948أقيم في باريس عام 

طبع الكراسة األولـي فـي   م إلى أن تم 1950وقد بدأ التمهيد واإلعداد للطبعة الثانية منذ عام 
  .م1960ويحتوي المجلد األول علي ثمانية أجزاء حيث تم عرضه في عام  .م1954عام 

 »هـاميلتون جيـب  «م بإشـراف  1953خالصة عن الطبعة األولـي فـي عـام     كما نشرت
 .)17 :1381أسعدي، (

يهي إنّ الطبعة إنّ ايجاد الصلة بين هاتين الطبعتين للموسوعة ليس بإألمر السهل، ولكن من البد
الثانية إبتنت أساساً علي الطبعة األولي واحتفظت ببعض مقاالتها وبالرغم مـن ذلـك فـإنّ الطبعـة     

  .)Danial, 1997: 319( الثانية و ال سيما بعد نشر المجلد الثاني اتسعت وأصبحت متنوعة وكاملة
إضافة إلى مجلد  مجلداً عشر ونشرت في أحدي) م2002(وقد أكتملت الطبعة الثانية في عام 

، وذالك علي ضوء )An historical Atlas of Islam( اإلسالمي التاريخواحد للملحقات، وأطلس 
م ويعـد  1900 -  600بين   ما ةترتيب المجلد األول إلى الثاني عشر حيث يشمل السنوات الواقع

 رسـم جغرافيـا و إنجازاً قيماً في حـد ذاتـه فـي مضـمار ال     »كندي«هذا األطلس المنقّح من قبل 
، إلـى جانـب مجلـد واحـد لفهـارس      )م2005سـنه  (الخرائط ومجلد واحد لفهرسـة المواضـيع   

وجداول وصـور  ) واحد  مجلد( ، باإلضافة إلى مجلد فهارس األعالم)م2006سنه ( المصطلحات
 www.Brillonline.EI/EncyclopaediaofIslam/and(كثيــره فــي صــلب الموســوعة نفســها 

EncyclopaedaofIslam/three/(.  
لقد تباينت اآلراء في تقييم هذه الموسوعة حسب أساليب التحكيم؛ فمؤسسة بريـل للطباعـة   

ــع ال  ا ــا مرجـ ــرى أنهـ ــوعة تـ ــرت الموسـ ــي نشـ ــه و ال لتـ ــل لـ ــه مثيـ ــن تقييمـ   يمكـ
)www.Brillonline.EI/EncyclopediaofIslam/and Encyclopediaof Islam/three(. و 

، إعتبرها أثراً قيماً وحصيله أكثر من قرنين مـن  الموسوعة إلى الفارسيةإحسان يار شاطر مترجم 
  .)11 -  10 :1354يارشاطر، (البحث والمتابعة العلمية في مختلف فروع المعرفة والعلوم اإلسالمية 
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اإلسالمي فهو يعدها أول سعي في مجـال كتابـة وتـدوين      مقدمة موسوعة العالموأما مؤلف 
  .)11/ 1 :1369طاهري عراقي وآخرون، (الموسوعات المتعلقة بالثقافة والحضارة اإلسالمية 

وعلي ضوء هذه اآلراء والقائمة المطولة للمؤلفين والمساهمين في هـذه الموسـوعة، يمكـن    
ير الملمين بشؤون اإلسالم من شتّي الفرق والنحـل فـي العـالم مـن     يجمع مشاه اًعتبارها محورا

الشرق والغرب ومن المسيحي واليهودي والمسلم وهذا ناتج عن تخصص الموسـوعات والتأكيـد   
 .)172 :1381أسعدي، (على دراسة الحالة والوصف ة علي منهجيتها القائم

الموسوعة أو أقسام خاصة منهـا،   وبالرغم من كل هذا فقد وجهت إنتقادات مختلفة إلى هذه
؛ حـائري،  50 -  49، 21 -  19: ب1354المؤلـف،   ؛ نفس789 -  783/ 3 :1354 مهدوي دامغاني،(

  .)154: 1377أحمدوند،  ؛211 -  190: 1375؛ حسيني طباطبايي، 49 -  47: 1360
ايران  شكاالت يمكن اإلشارة إلي عدم إهتمام المؤلفين بشكل كاف بأوضاعو من جملة هذه اإل

  .)Comprehensive(فتقارهم لفهم اإلسالم اما قبل وبعد اإلسالم وكذلك إهمالهم لموضوع التشيع و
مارشال هاجسن ومن خالل كتابة قصة اإلسالم يعد من أوائل ناقدي الموسوعة  وبالطبع فإن

)Hadgson, 1974: 1/40, 407( .يل علي سب، وبعده واصل مختلف الباحثين نقدهم لهذه الموسوعة
شكاالت الطبعـة الثانيـة فـي ثالثـة محـاور      إن نواقص والمثال إن االستاذ عبدالهادي حائري بي

  :أساسية هي
  .عدم تجانس المقاالت من الناحية الكمية والكيفية وإهمال تقديم المعلومات لعموم القراء. 1
  .في الموسوعة »اإلستعمار« و »اإلستبداد«موضوع عدم تخصيص مدخل خاص ل. 2
لجوانب مختلفة من تاريخ وحضارة ايران وثقافتها وكذلك بالنسبة لمذهب التشيع  فتقارهاإ .3

  .)48 -  47 :1360حائري، (
مصـاحب  ( ومن الطبيعي أنّ تختلف قيمة الموسوعات حسب دقة المؤلفين وإلمامهم بـالعلوم 

  .)11/ 1 :1380وآخرون، 
الموجودة في الموسوعة اإلسالمية في  كما قام التون دانيل بطرح الكثير من األخطاء األساسية

، مثـل صـعوبة كتابـة األصـوات     ايرانيكافي موسوعة  »الموسوعة اإلسالمية«مقالة تحت عنوان 
المختلفة و عدم اإلهتمام بتاريخ ايران قبل اإلسالم، شأنه في ذلك شأن سـائر األقـوام السـامية    

وبالمقابل نجد بحوثـاً حولـه   » لزردشت«على سبيل المثال فاننا ال نري مدخالً مستقالً ( والعرب
وكذا بالنسبة لمذهب التشيع حيـث يـري   ) »المجوس«تحت عناوين عامة و مبهمة و هو مدخل 

م، إثـر قيـام الثـورة    1980اإلهتمام بمذهب التشيع في الموسـوعة بعـد عـام     ه تمنّأالتون دانيل ب
  .)11/ 1 :1380وآخرون، مصاحب (اإلسالمية في ايران، وذلك في ملحقات الموسوعة فقط 
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: ولم يكتف دانيال بهذا الحد، بل أشار أيضاً إلي بعض األخطاء الهامة في الموسوعة، أحـدها 
إلى مبادئ وأسس معرفية خاصة؛ وإنها لم تقدم تفسـيراً واضـحاً بشـأن     هي أنّ الموسوعة تفتقر

إعـداد  « ةيـذكر إالّ عبـار   ففي العنوان لـم  .من ورائها فلسفة إعدادها أو أهداف الهيئة التحريرية
 .)Danial, 1997: 319(وهي عبارة غير صحيحة  »جماعة من المستشرقين

سس علمية مـن قبـل البـاحثين الغـربيين فـي      أوبالرغم من أنّ هذه الموسوعة أعّدت على 
فال أحد من العاملين علي إدارتها يمكنه أنّ يدعي بأنه ). بغض النظر عن الخطأ والصحيح( اإلسالم

ل اإلسالم، كما أنّ أكثر المنقحين والكتّاب هم من المستشرقين األوروبيين وأنّ نسبة مشـاركة  يمث
فـي  ( اإلستفادة عملياً من خبرة العلماء المسـلمين التقليـديين   المسلمين فيها ضئيلة جداً، ولم يتم

حق حسب مـا  تفاديها حتي في المل وهذه األخطاء لم يتمDanial, 1997: 319 .( األقل، يالفقه عل
مما دفع بالقائمين علـي إدارة الموسـوعة إلـي    . )48 -  47: 1360حائري، (كتبه االستاذ حائري 

بأعـداد   »سيريل كالسـه «إالستعداد والتحضير ألعداد طبعة ثالثة، وقد قام بعض األشخاص مثل 
  .)Hofmann, 2002: 148-187( موسوعات إسالمية مختصرة

وقـد نُشـرت أربعـة    ( مقال من الطبعة األولي للموسـوعة عام علي نشر أول  ةوبعد مضي مائ
ن نشر أول اآل يتم) للميالد ومن المقرر أن ينشر منها أربعة أجزاء كل عام 2007أجزاء منها سنة 

ويسـعى معـدو الطبعـة الثالثـة مـن خـالل       » الف ليلة وليلـة «مقال من الطبعة الثالثة وهو بعنوان 
المصادر الحديثة إلى تطبيق أكبر حجم ممكن مـن معـايير   ستخدام استقطاب مختلف الباحثين وا

  .البحث العلمي مقارنة بالطبعات السابقة
شر المقاالت الثالثة أللف ليلة وليلة في طبعاتها الثالثة في كراس واحد لكـي  ن ولهذا فقد تم

الجديدة  وستشمل الطبعة. يطّلع الباحثون والمؤلفون علي كيفية تغيير المقاالت في نسخها الثالثة
مقاالت حول المناطق الجغرافية المختلفة واألقليات المسلمة في القـرن العشـرين، فـي جميـع     

  .أنحاء العالم
طاتهم في أربعـة  االهيئة اإلدارية للطبعة الثالثة، أربعة منقّحين أصليين يمارسون نش كما وتضم

طق الفرعية الثماني عشـرة  المحررين في المنا نّأمناطق رئيسية وثمانية عشر منطقة فرعية حيث 
نتقاء وتعيين المقاالت والبحـوث مـن المـؤلفين المختصـين لكتابـة      اهم أنفسهم المسؤولون عن 

   .هحسب إختصاص المقاالت كلَّ
  :سس األربعة األصلية للطبعة الثالثة هي عبارة عنواأل

  ؛األرضية الواسعة لإلسالم في القرن العشرين .1
  ؛توسع المركز الجغرافي .2
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  ؛اإلهتمام باألقليات المسلمة في شتي أنحاء المعمورة .3
  .اإلنسانية اإلهتمام الكامل بالعلوم اإلجتماعية وأبعادها .4

مطبـوع   علي شكل كتـاب  (تقليدية،   الثالثة تنشر بصورة والنقطة الهامة االخري هي أنّ الطبعة 
 www. Brillonline. EI/Encyclopaedia of Islam/andencyclopaedaوايضاً بصورة الكترونية

of Islam/three (استقطاب المزيد من الشرائح والمخاطبين إضـافة إلـى البـاحثين والطلبـة      بغيه
  ).عدالت نجاد، غير مؤرخ(الجامعيين 

 

  اإلسالمية  ين في إعداد الموسوعةإسهام االيراني .3
األبجدية للعاملين والكتّاب والمؤلّفين المشاركين فـي الطبعـة الثانيـة     فهارسلو ألقينا نظرة علي ال

عشر إيرانياً ساهم بشكل جدي فـي   لى إثنياحو نّألتي نشرت بشكل كامل، سنرى اللموسوعة و
  .اإلسالمية  إعداد الموسوعة

حسـن   سـيد «ايرَج أفشـار، مقالـة    :رتيب األبجدي هم كاآلتيالء األشخاص حسب التؤو ه
بمشـاركة هالـه   » ملكـة «ومقالة الــ  » ترجمة«وباإلشتراك مع سيدم باليم في مقالة الـ »زادة تقي

حسـن   سـيد «؛ لــ  »الـدين شـاه   ناصـر «، و»أمانـت  عباس«؛ لـ »المرأة« أفشار وفي إعداد مقالة
بـن حيـدر     رفيعا، محمد  ميرزا«، و»تقي دانش بجوه حمدم«؛ لـ »ليجال تاريخ« ة، ومقال»زاده تقي

، »محمـد الصـيرفي  «، »فَرهـاد دفتـري  «، العالم الشيعي في العصر الصـفوي؛  »النائيني الطباطبايي
، »الـدين محمـد   شـمس « ،»نورالـدين محمـد  «، »سـليمة « بالمشاركة مع »الدين خورشاه ركن«
، »قطران«، »دهقان«؛ »ام الكتّاب«اهمة في تأليف والمس »الطيبية«، »الدين الحسيني شاه شهاب«
 فـدائيو «و »كـوب  عبدالحسـين زريـن  «؛ »بن عبـداهللا الكـاتبي   الدين محمد شمس« و »خواجو«

الشاعر، » الدين إسماعيل اإلصفهاني كمال«، »مقام فَراهاني قائم«، »كدي نيكي«بمشاركة  »اإلسالم
؛ )لجميـع األشـخاص المشـهورين بهـذا اإلسـم      و هو عنوان عام( »الهيجي«، »خان زند كريم«
» عشـرية  إثنـي «، »حسـين نَصـر   سـيد «؛ »بن الحسين الطوسي محمد«، »معزي علي امير محمد«
الكاتـب  «، »بِسماراي«، »البدليسي الدين شرف«، »البيهقي ابوالفضل«، »فَغاني بابا«، »سعيد نَفيسي«

، الشـاعر  »البسـتان  /بوسـتان «، )عرفـاني   وهو مصطلح( »شرع  بدون«، »الهندي الشهير الفارسي
بـن محمـد    أحمـد «االيرانـي    ، المـؤرخ »فُروغي«، »فُروغ«، الشاعران المشهوران »هروي بنال«

غجـدواني شـيخ    الخـالق  عبد  خواجه«الهندي،  ، الشاعرالفارسي»إكرام غنيمت محمد«، »غَفاري
ــب صــوفي ــي؛ وكات ــدالهادي فارس ــائر عب ــة«، »يح  »األول المجلســي« و »المجلســي العالم

  ).المقاالت المذكورة: 2002 -  1960، إسالمي المعارف دائرة(
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ومملتي تحتويها الموسوعة إلى جانب مئـات  افيه أنّ هذه المجموعة من المواضيع  ا ال شك
لتي يرتبط البعض منها بالتاريخ والثقافة والحضـارة والجغرافيـا و القوميـات    االمقاالت األخرى و

المذاهب والمدارس الفقهية والكالمية والفلسفية والعرفانية  ذالك مذهب التشيع وسائراإليرانية وك
 ال تتالئم إطالقـاً ) نحو أربعين مقاال(المقاالت المنشورة من قبل اإليرانيين  نّأاإليرانية دليل علي 

خاصة . الميةاإلس مع مكانة ايران واإليرانيين في الثقافة والحضارة) علي األقل من الناحية الكمية(
ط الضوء علي أسـماء  نا نري في نهاية هذه المجموعة من األربعين مقاالً قائمة كبيرة جداً تسلّنّأو

 ).Editor / editors( المؤلفين

فن كتابة الموسوعات فإنهم يدركون جيداً أنّ مثل هذا الوضع إنما يحدث عندما ب ونوأما الملم
لتأليف مقاالتها؛ والسؤال هنا هو هـل يقتصـر    صاًمتخص ن موسوعة ما من أنّ تجد باحثاًال تتمكّ

مـن المـؤلفين ؟    اإلختصاص من الباحثين اإليرانيين في المجاالت المذكوره على هذا الكـم  وذو
والعجيب أن معظم هذه المقاالت األربعين هي مقاالت قصيرة جداً وتعالج مواضيع أقل أهمية في 

مقاالت حـول اإلسـالم   ال، وليس هناك أي حديث بشأن األدب الفارسي بإستثناء حاالت نادرة
   )، نفس المقاالتالمعارف إسالمي دائرةإلى  ←(والثقافة والحضارة 

الً تقييم مدى إسـهام  لة بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتحقيق؛ فيجب اوأإنّ مثل هذه المس
  .ب قلة هذا التعاونأسباعن لبحث ليرانيين في إعداد هذه الموسوعة و ثانياً السعي اإل

 

  يرانيين في إعداد الموسوعةاإل ةتقييم مساهم. 4
إطالع االيرانيين علي اإلستشراق والمؤتمرات والمجالت والموسوعات التخصصية كان أمـراً   إنّ

األقل حتي منتصف القرن العشرين بصورة فردية علي محدوداً وغير منظم وغالباً ما كان يتم.  
مشاركة االيرانيين  إنّ) 149 :1371همايون، (تكميل همايون  روحسب دراسات وبحوث ناص

من منطلق رغبة شخصية  ف علي إيران، كانت تتمفي مؤتمرات اإلستشراق وحتي مؤتمرات التعرّ
 في معظم الحاالت او بسبب إقامتهم في محل إنعقاد المؤتمر وليس كممثلين رسميين إليران، علماً

من مجموع اإليرانيين المشاركين في هـذه المـؤتمرات وحتـي    ) %60( لى ستين في المئةاحو نّأ
عشـر    لى سـتة اغير رسمية حيث يقّـدر عـددهم حـو    ةأواسط القرن العشرين ساهموا فيها بصور

 .)150 -  149: المصدر نفسه( شخصاً

نّ أيضـاً، حيـث   أعلي نفـس الطريقـة    المعارف اإلسالمية دائرةلقد كان العمل والمساهمة في 
يرانيين في إعداد مقاالتها وإنتاجها كان ضئيالً وفرديـاً، والتوجـد   لمؤلفين و الكتاب اإلمساهمة ا

وثائق تفيد بأنّ إيران إتخذت موقفاً رسمياً إزاء المشاركة في الموسوعة، حسب مـا كتبـه التـون    
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نت وتواصل العمل في الموسوعة بناء علي تقاليد المستشرقين الغربيين وكا، )المصدر نفسه( دانيل
مصاحب وآخرون، ( ن تظهر للقراء حصيلة عمل مشاهير وكبار المستشرقين بصورة مميزةأتسعى 
  .ثم أضيف سائر الباحثين إليهم من دون مراعاة األعلمية )11/ 1 :1380

في مجال الفقه علي أقل  ،ولم يستفد في هذه الموسوعة من الباحثين التقليديين من المسلمين
ويالحـظ فـي هـذه الحـاالت القليلـة مـن المشـاركة، إنّ هـذه          )Danial, 1997: 319(، تقـدير 

يرانيين مـع المستشـرقين   اب والمؤلفين اإلا بسبب العالقات الشخصية للكتّالمساهمات جاءت أم
  .البارزين ومقاالتهم، أو نظراً إلقامة المؤلف أو دراسته وعمله في الغرب

سلوب بحث المستشرقين، مع إختالف ألي كما إنّ اإللمام بإحدي اللغات الغربية واإلطالع ع
مـن أهـم أسـباب     تعـدibid(،  (والقدرة علي كتابة مقاالت موسوعية  ضئيل في النظرات واآلراء

  .المعارف اإلسالمية المذكورة الء األشخاص مع دائرةؤتعاون ه
وثانيـاً  في كتابتها، هـي أوالً ذات طـابع نسـوي،     هاله أفشار لتي ساهمتا »المرأة«إنّ مقالة 

  . م1900أنيطت بالكاتبة مهمة بحث وتدوين أوضاع المرأة في إيران في فترة ما بعد عام 
تحـت  : 2002 -  1960أفشـار،  (األخري فكتب عنها أناس غير إيرانيين  ةأما الفترات الزمني

باللغة  الببليوغرافي الخبير ورائد كتابة وإعداد فهارس المقاالت نّ ايرج أفشارأكما . )عنوان المادة
سـتوده،  (للفهـرس اإلسـالمي   ) Index Islamicus( وكتابته» بِبيرسن«متاثراً  لذي يعداالفارسية و

  .د منه عملياً في مجال خارج نطاق تخصصةاه قد استفنّأنرى  )197 :1377
 )ايرانيـة   دراسات( ورئيس تحرير مجلة حالياً» ييل« كذلك عباس أمانت األستاذ في جامعة

يضاً بتدوين وتنقيح المقاالت وتقـديم  أيرانية، والذي يقوم اإل  قبل جمعية الدراسات لتي تنشر منا
يـران  إ، وهو ضمن البـاحثين المتخصصـين فـي تـاريخ     )ايرانيكا( اإلستشارات العلمية لموسوعة

 .)1 :1382دفتري، ( »ييل « في جامعة »يران الحديثةإتبلور «واإلنتفاضات الدينية و يدرس مادة 
أمانـت، تحـت   ( »الدين شاه القاجـاري  ناصر«ت إليه كتابة مقال واحد فَقط تحت عنوان د أنيطق

وبالطبع فإنّ هذه المقالة كانت مطولة ومسهبة وقد اعتمد في ) اإلسالمية عنوان المادة في الموسوعة
وكل بحـق إلـي   أالمقال  أنّبحثه علي مصادر كافية ونظراً إلختصاصه وقدراته يجب القول  ةكتاب
سـتاذ  أا انّ كتابة مقالة واحدة للموسوعة من قبل متخصـص إيرانـي و  رس في هذا المجال، إلّمتم

أباللغة و  جامعي وملمحسن  يضاً علي سيدأغير كاف، وهذه المسألة إنطبقت  سلوب الغربيين يعد
  .زاده في السنوات الماضية تقي

 ،فـي حـين  » الجاللـي  تقـويم «زاده مقالته الوحيدة للموسوعة اإلسالمية بعنوان  كتب تقي فقد
هذا السياسي والخبيـر فـي    نّ، أبنفس الموسوعة »زاده حسن تقي سيد«وحسب ما جاء في مادة 
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الدراسات االيرانية كان قد درس العلوم اإلسالمية بالطريقة التقليدية وكذلك كان يحمل الشـهادة  
ة، كما وانه كان يجيد اللغة اإلنجليزية في العلوم الطبيعية واللغة الفرنسي) التعليم الحديث(األكاديمية 
  ).37 -  35 :1371 زرياب وأفشار،( .إلى حد ما

زاده سياسياً ورئيس لمجلس الشيوخ في ايران وقام بزيارات ورحالت عديـدة   لقد كان تقي
ولفترات طويلة سافر فيها إلى العديد من بلدان العالم، كما عمل لفترة داخل السفارة االيرانية في 

-   49، 42، 37 -  35 :1371زريـاب وأفشـار،   (ن وباريس؛ وكان أستاذاً في جامعة طهران لند
، 401وما بعدها،  215، 212وما بعده،  202وما بعدها، 196وما بعدها،  177، 112 -  109، 57  

الرغم من ذلك فإن كتابة مقالة واحـدة مـن    علي. )وما بعدها 291وما بعدها،  276، 423، 420
 الفرنسـية » اإلسـالم  عـالم «ي بادر لكسب معاشه من خالل الكتابة لفترة في مجلة قبله وهو الذ

)La Revue de monde musulman) .( ،رياب وأفشارال شك فيه  ومما) 200 -  199: 1371ز
  .تلك الموسوعةفي كتابة المقاالت بحفاوة األجر الذي كان يخصصه األوروبيين لإنّه كان يقبل 

اده متخصصاً في موضوع التقويم فقط؟ وعليه فلماذا لم يـتم اإلسـتفادة   ز فهل ياتري كان تقي
 1960أفشـار،  ( منه بشكل أوسع وهو صاحب البحوث المتنوعة في المجاالت األدبية والتاريخية

 م بِطبع ونشـر 1920في عام ) W.Litten(وهو الذي قام برفقه ليتن ) تحت عنوان المادة: 2002 - 
  .)تحت عنوان المادة: 2002 -  1960أفشار، ( في برلين »الفارسية  الببليوغرافية«

وعليه ألم يكن من األفضل اإلستفادة منه بشكل أفضل وأوسع؟ ألم يكن المستشرقون علـي  
وفي هذه الحالة كيف يمكن تبرير ، العلمي أم لم يكونوا يعترفون به كباحث أكاديمي هسلوبأعلم بِ
 ;Taghizadeh, 1937-1939: 903-922( حول التقويم دهزا الذي يعتبر مقالة تقي» سواجه«مقولة 

أشـار إليـه فـي كتابـه الـدليل لتعلـيم        جديرة باإلهتمام والتقدير وقـد ) 107-132 :1940-1942
لي جانب سائر كتب الغربيين في هذا إ. م1965المستشرقين الذي طبعت نسخته األصلية في عام 

  .)118 -  117 :1366سواژه، (المجال 
ستاذ إدوارد براون صداقة حميمة، وهذا ما دفع بـراون لتقـديم   زاده باأل بط تقيو كانت تر
زريـاب وأفشـار،   (وربا زاده لزيارته إلى لندن عندما كان في زيارة ضرورية أل دعوة الي تقي

1371: 199 - 200(.  
 يـرانيين المقيمـين فـي   فهؤالء اإلثنان معاً كانا حلقة الوصل للمعونات الماليـة للطلبـة اإل  

 اً في بعض النشاطات المتعلقـة بالطباعـة والنشـر   وساهما سوي) 105: المصدر نفسه(بريطانيا 
  .)78، 69: المصدر نفسه(

ويمهد األرضـية لطبـع   ) 119، 113: المصدر نفسه(زاده   تقي ر ويعد الكتب لـكان براون يحضّ
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فوظة في المتحف البريطاني ه كان يقوم بفرز المخطوطات المحنّأحتي ) 12: المصدر نفسه( مؤلفاته
كـان   هبـدور و )111، 110: المصـدر نفسـه  ) (شـاهنامة (ن تحضير مدخل الــ أزاده بش لبحث تقي

 .)118: المصدر نفسه(فه براون يناقش مالحظات حول تاريخ األدب الفارسي الذي صنّ زاده تقي

و » العزيز  الصديق يهاأ«، »العزيز صديقي«زادة بتعابير جميلة مثل  يخاطب تقي براون لقد كان
زاده كان شخصية  تقي علي انّ ا يدلّمم) 42، 22 -  21، 19 -  17: المصدر نفسه(» نفسي  فداك«

 .المستشرقين ىمعروفة تماماً لد

يضـاً  أتقي دانش بجوه الببليوغرافي الكبير والخبيـر بالمخطوطـات إنحصـر     إنّ تعاون محمد
  .)اإلسالمية، تحت عنوان المادة لموسوعةا( »رفيعا  ميرزا«بتأليف مقالة واحدة وهي 
حيث نرى إنعكاسها في مجموعـة فهرسـة   «في ببليوغرافية فقه الشيعة،  هصحيح إنّ تخصص

شـركة علمـي وفَرهنكـي للنشـر     (، »الفارسـي  الفقه اإلسالمي في األربعة عشر قرنـاً مـن األدب  
  .)م1984 /1367والطباعة، طهران، 

ـ  علي إنه كان المؤلف  وهذا يدلّ نّ دانـش  أا المناسب والخبير في إعداد المقالة المـذكورة، إلّ
 .بجوه كان بإمكانة تقديم المزيد من العطاء العلمي والمساهمة الفعالة في الموسوعة

روبا وإمريكا والذي حصل علـى شـهادة   أيران وإأما الدكتور دفتري الذي أكمل دراستة في 
ـ ف من جامعة بركلي م1971الدكتوراة في عام  ؛ 7: 1382دفتـري،  ( مختلفـة  هي كاليفورنيا، فحالت

الواقع يمكن تسمية دفتري بالمستشرق، فقـد عمـل كـرئيس قسـم     وفي . )267 :1387حسيني، 
م كمـا وعمـل منقّحـا    1988البحوث العلمية والنشر في موسوعة الدراسات اإلسماعيلية منذ عام 

ة للطبعة الثالثة للموسـوعة اإلسـالمية   وكان عضو اللجنة اإلستشاري ايرانيكاومستشارا لموسوعة 
وكذلك فهو المنقّح الرئيسـي لمجموعـة التـراث اإلسـماعيلي والتـي تحتـوي علـى النصـوص         

الدكتور دفتري من أهم أقطاب الدراسات الغربية المعاصرة فـي مجـال المعتقـد     ويعد .وترجماتها
 .)المصدر نفسه(اإلسماعيلي 

ثانية للموسوعة ليست بالقليلة حتي أنها تتطابق تماماً مـع  نّ مقاالت دفتري في الطبعة الأكما 
انظر إلى المواد التي كتبها ( إهتماماته ومساعيه للتعريف والتحقيق في مجال الدراسات اإلسماعيلية

  ).دفتري في الموسوعة
يران، وقـد يكـون   إسالم ومذهب اإلمامية ويضاً لإلأتوجهات موالية  هو بالطبع فقد كانت لدي

نه مستشاراً لموسوعة العالم اإلسالمي في التاريخ والكـالم والفـرق مـن هـذا المنطلـق      يسبب تع
  .)7/ 11 :1386عراقي وآخرون،   طاهري(

، و »الفتوة  نصائح« ،»بهره«، »اُميد بزرگ«ه كتب بعض المقاالت بشأن اإلسماعيلية مثل نّأكما 
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 بيـر «شخصـيات اإلسـماعيلية مثـل    كتاب بالفارسـية حـول التعـاليم األخالقيـة للنـزاريين و ال     
، »سـهراب ولـي بدخشـاني     سـيد «، »الدين برهـانبوري  قطب«، »الدين بير شمس«، »الدين صدر

 ... و »رئيس حسن منشي بيرجندي«، »بن بهروجي، بروجي حسن«

 ،بـالطبع  ،وإنّ المقاالت الثالث التي كتبها دهقان هي من المقاالت الجيدة، ولكن كان بإمكانه
م أكثر من ذلك فيما يرتبط بالكم الهائـل مـن الشـعراء    اني في األدب الفارسي أن يقديرإكباحث 

والـذي أمضـي عمـره بالتـدريس      كـوب  أما عبدالحسين زرين .دباء الناطقين باللغة الفارسيةواأل
برينستون، فقـد بـرع    والبحث والبعثات العلمية المتعددة، ودرس لسنتين في جامعات كاليفورنيا و

 .األدبي والثقافة اإلسالمية  اإلسالمي والكالم والمذاهب والتصوف والنقد ت التاريخفي مجاال

فـراي،  (يـران كـامبريج   إ يران أدرج في كتاب تاريخإ كوب فصالً عن تاريخ وقد كتب زرين
1988 :4 /9  - 50.(  

فقـد كـان   ؛ يـران إوإنّ مصنفاته الكثيرة من كتب ومقاالت قد طبعت ونشرت داخل وخارج 
 :1379دهباشـي،  (بيـة  واً بشكل كامل باللغة الفارسية والعربية وبعض اللغـات األور حراً وملممتب
من ترجمة كتاب عن تاريخ األدب الفرنسي  هإلمامه باللغة الفرنسية كانت لدرجة تمكنّ وإنّ .)16

ـ ) 1978سولينه، (إلى الفارسية،  ـ « تـأليف مقـال باسـم    هبالرغم من كل هذا فقد أوكل إلي  ودائيف
؛ 276 :1387حسـيني،  (كدي المتخصصة بقضايا الشرق األوسط المعاصـر،   برفقة نيكي» سالماإل

بينما لم يعرف عنها قط الخـوض فـي القضـايا السياسـية     ) تحت إسم المادة: 1372كوب،  زرين
  .يرانية المعاصرةاإل

وحتـي  » يالهيجـ «، »الدين إسـماعيل اإلصـفهاني   كمال«، »مقام فَراهاني قائم«أما مقاالت 
كانت ذات طـابع خـاص،    )مقام قائم( و) خان كريم( بعضها، مثل بالرغم من أنّ و» خان زند كريم«

الرغم من عدم اإلستفادة من تخصصه بصورة  كوب كانت خطوة سليمة، علي فإنّ إحالتها إلى زرين
فـي الموسـوعة فـي طـرح قضـايا وأشـخاص أكثـر أهميـة فـي           ليـه كما ولم يعتمـد ع  ،جيدة
  .الفارسي بصورة كاملة األدب

ولـه   )276 :1387حسـيني،  (ما باحثاً شـيعياً  معزي الذي يعد إلى حد محمد أمير كذلك فإّن
، »بن الحسن الطوسـي  محمد«، كتب مقاالً عن )م1999(كتاب باللغة الفرنسية حول جذور الشيعة 

لتي كتبت من االقالئل  المقاالت ىوبعض النظر عن إستنتاجاته الخاصة، تُعد هذه المقالة من إحد
  .قبل إيراني حول الشيعة

فبعد أن أنهي نصر دراسة العلوم . حسين نَصر فلم يكن له تعاون يذكر مع الموسوعة وأما سيد
وأخيراً تمكن في  م1954التَقليدية توجة إلى نيوجرسي لمواصلة الدراسة في الفيزياء والرياضيات 
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وخـالل   لفيزياء وتاريخ العلم من جامعـة هارفـارد  م من الحصول علي الدكتوراه في ا1958عام 
سـتاذاً  أو م1965 -  1962خالل السـنوات   يران كان اُستاذاً منتدباً في جامعة هارفاردإفي  هعمل

  .م1965 -  1964مريكية في بيروت عام للدراسات اإلسالمية بالجامعة األ
المية في جامعة يوتا، ستاذ للدراسات اإلسأول أم، وأصبح 1979مريكا في عام أوهاجر إلى 

ستاذ الدراسات أن فهو م وحتي اآل1984ستاذاً للدراسات اإلسالمية في جامعة تمبل ومنذ عام أو
و قد سـافر إلـى معظـم     .)283 -  276 :1387حسيني، ( اإلسالمية في جامعة جورج واشنطون

حـول الجوانـب    ستراليا والهند والصين وألقـي مئـات المحاضـرات   أالبلدان الغربية واإلسالمية و
قائمـة  نه حسـب  أا يجيد نصر اللغة اإلنجليزية والفارسية والعربية والفرنسية، إلّ .سالمإلالمختلفة ل

حسيني، ( حياناً باللغة الفرنسيةأيكتب باللغتين الفارسية واإلنجليزية و .)43 :1374كاوياني، ( كتبه
ــاني، 283 -  276 :1387 موقــع نصــر  ←لومــات للمزيــد مــن المع( )84 -  39 :1374؛ كاوي

Nasr.Foundation. Com)(( .ّقـال   يه لم يكتب للموسـوعة اإلسـالمية سـو   رغم كل ذلك فإنم
 .)اإلسالمية  تحت عنوان المادة، الموسوعة  »اإلثني عشرية«

ما سـعى إليصـال صـوت الشـيعة إلـى       اًالذي كثير "نصر"سف ان الدكتور ومن دواعي األ
قلما وجـد فرصـة لتحقيـق هـذا األمـر فـي        .)183 -  181: 1377أحمدوند، ( أسماع الغَربيين

 بعض الموسوعات الغربية مثل موسوعة الدين لميرجـا اليـادة  أنّ المعارف اإلسالمية، رغم   دائرة
)Encyclopaedia of Religion(     كانت تدرك من خالل العـاملين علـي إدارة هـذه الموسـوعة ،

  .ةاإلسالمية بقيمة الدكتور نصر وطاقاتة الجبار
فـي  ه شاعراً شهيراً ترعرع في أسرة مشهورة بالطب وبدأ دراست لقد كان سعيد نفيسي، كاتباً و

ثرها توجه إلى سويسرا لمواصلة دراساتة العليا، إمدرسة شرف ومن ثم درس في العلمية، وعلي 
جه الـي فرنسـا   إنهمك في دراسة اللغة اليونانية والالتينية و بعدها توة ا إنه وخالفاً لتوجه العائلإلّ

م بـدأ بتـدريس اللغـة    1917وبعد عودته إلى ايران في عام  .الفرنسية وأدبها وهناك شغف باللغة
الفرنسية و من ثم قام بنشر بعض المجالت بعدها أصبح عضواً في جامعـة طهـران وأسـتاذاً فـي     

لعلمـي  حيث كان عضواً فـي المجمـع ا  ). 166 -  18: 1385نفيسي، (يران إالتاريخ اإلسالمي في 
يراني لفترة طويلة و كان كثير السفر؛ وأخيراً إستقر في أواخـر أيـام حياتـه فـي فرنسـا ولـه       اإل

ثـاره  آو هويمكن تقسيم مصـنفات . تصنيفات كثيرة وكان يكتب القصص والروايات وينظم األشعار
ص واللغـه  الشعراء والببليوغرافيا وتنقـيح النصـو    يران وتراجمإ  وتاريخ األدب  تاريخ الكثيرة إلى

  .)191 :1385 أفشار،(والترجمة ورئاسة تحرير المجالت المختلفة 
يرانية و كان يكتب عنها وشارك نفيسي في بعض مؤتمرات المستشرقين والملمين بالشؤون اإل
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لتي كتبها فـي الترجمـة الفارسـية    اوطبقاً للمقدمة ). 150 -  149: 137 همايون،(من زوايا مختلفة 
ه كـان علـي معرفـة جيـدة باإلستشـراق      ، فإنّ)4 -  3 ص( نولدكه لـ» ايران ملي  حماسه«لكتاب 

: 1385گُلبن، (الفارسي هناك  كما يالحظ من خالل تأليفاته إهتمامه بالهند واألدب .والمستشرقين
الفارسي في عدد من الجامعات الهنديـة   وكان ضمن إهتمامه تأسيس فرع األدب .)الصفحات جميع

وعليه فليس غريباً ان تكون معظم مقاالته في الموسوعة اإلسـالمية حـول    .)26: 1385نفيسي، (
  ).اإلسالمية  انظر إلى المواد المتعلقة به في الموسوعة( الهند والهنود الناطقين باللغة الفارسية

، والتي )اإلسالمية  انظر الي المادة المذكورة في الموسوعة( القصيرة »بوستان«مقالة  كذلك فإنّ
ليسـت حـول كتـاب     ،وانهـا ، فإنه، خالفاً لما يبدو مـن عن أنصاري .ب.اس.ها بمساعدة ايفألت تم

يراني بل هي حول بوستان مغول الهند والذي كان متوقعاً كتابتها مـن شـخص   سعدي اإل بوستان
لم تتجـاوز   )اإلسالمية  تحت عنوان المادة، الموسوعة(» شرع بدون«حجم مقالته  نّإ .مثل نفيسي
 )اإلسـالمية   تحت عنوان المادة، الموسوعة( »البيهقي«تحت عنوان  همقالت أنّ اإلّ .يضاًأعدة أسطر 

 م1953و 1947و  1940وقد قـام نفيسـي خـالل األعـوام     . باإلهتمام تُعد مقالة رصينة وجديرة
عام  دبير  شر تاريخ البيهقي كما وطبع كتاباً حول المصنفات المفقودة للكاتب أبو الفضلنبتحقيق و

 )تحت عنوان المادة، الموسوعة اإلسالمية(بن غَفاري   ويبدو أن كتابة مقال أحمد .طهرانب م1935
أشـاد بطبعتـه    »سـواجه « نّأيرانيين؛ وبالرغم مـن  رخين اإلؤانيطت إليه في سياق ميوله إلى الم

وأوصي طلبة اإلستشـراق بهـذا الكتـاب،     ،)229: 1366سواجه، (للكرديزي  األخبار زينلكتاب 
وقد استفاد  »بابك«فإنه يعتبر كتاباً مفيداً لمعرفة حركة ونهضة ) خرم دين(كذلك بالنسبة لكتاب و

ه وبكل إستغراب لم توكـل إليـه كتابـة    نّأا إلّ )239: المصدر نفسه(في تدوينه من مصادر متعددة 
اإلسالم في  خستاذ البارع في تاريالمزيد من المواد التاريخية للموسوعة ومن المدهش أيضاً أنّ األ

يران لم يكتب حتي مادة تاريخية واحدة في هذا المجال وكل ما يشاهد من تصانيفه إنما هي في إ
  .اإلطار األدبي والهندي

» غجدواني«، »فُروغي«، »فُروغ«، »هروي بنال«، »فغاني بابا«المواد  نّأفي الوقت الذي نري 
مواد هامـة جـداً مثـل     نّأا إلّ) عة اإلسالميةتحت عنوان هذه المواد، الموسو(لها اهميتها الخاصة 

الذي إلتحق  الهادي حائري الدكتور عبد مولوي لم تكتب بأقالم ايرانية ويعدالحافظ، الفردوسي، ال
فيما بعد بمؤلفي الموسوعة اإلسالمية ضمن األشخاص الذين إلتحقوا بركب كتاب المقـاالت فـي   

شكاالت والنواقص ولم يركز علـى دراسـة   ع اإلملحقات الموسوعة لكن الغالب في عمله كان رف
  .)49 -  48 :1360 حائري،(يران والشيعة إوضع 
تحت عنوان المواد (، »المجلسي العالمة« و» األول المجلسي«قد كتب للموسوعة مواد مثل  و
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درس في مونتريال بكندا في الستينات وكان علـي  وهو كان قد . )اإلسالمية  المذكورة، الموسوعة
 .)10 -  9: 1378 حائري،(لمناهج والبحوث العلمية للغربيين علم با

بعض العلماء والباحثين االيرانيين لم يعترفوا أساساً باإلستشـراق كعلـم    إضافة إلى ذلك فإنّ
أن نشـر   وقد ظهرت اغلب االنتقـادات لإلستشـراق بعـد    .)462: 1363نيا،  زماني(ولم يؤمنوا به 
بالتعـاون مـع إنجازاتهـا     اهم لم يرغبـو نّإلذلك ف »اإلستشراق«ن سعيد الشهير بعنوا  كتاب إدوارد

بعض األشخاص أمثال االستاذ مطهري لـم يكـن لهـم مثـل هـذا       نّإبالرغم من كل هذا . العلمية
كنموذج ومثال (ه يجب تقديم الصورة الصحيحة لإلسالم إلى العالم التصور واإلنطباع و كان يري أنّ

  ).412 – 402/ 4: 1988فراي،  ←علي هذا التوجه 
 

  النتيجة. 5
يـرانيين  اإل دور نّأها طابع الببليوغرافيـا يتضـح   يمن خالل هذه الدراسه المقتضبة التي غلب عل

تقـديم   أيضـاً و، اإلسالممجال معرفة لغربيين في اللباحثين أكبر مشروع إنجاز في  كان متواضعاً
يرانيـة ومـذهب   فـة والحضـارة اإل  تعريف صحيح وحقيقي للجوانب المختلفة في التـاريخ والثقا 

  .اإلسالمية اليمالتشيع والتع
يرانيين في الموسوعة غالباً ما كانت في خالل دراسة هذا التعاون الحظنا أنّ مشاركة اإل ومن 

عتمدت في أغلب اا أنه كان بصورة ناقصة وغير كافية وإيران إلّ  حياناً حول تاريخأمجال األدب و
  .المستشرقين وعلى الجهود الشخصية والفرديةاألحيان على الصداقات مع 

ب والمناهج العلمية الحديثة وفن الياألسبباللغات العلمية السائدة، واإلضطالع عدم  وبالطبع إنّ
ف وعدم اإلعتماد والثقـة باإلستشـراق، كانـت ضـمن العوامـل      كتابة الموسوعات وكذلك التخو

  .ة حجم هذا التعاونالمؤثرة على قلّ
نـذاك لـدعم   آ) من الناحية الكميـة ( يرانيةك عدم إستعداد األوساط العلمية اإلضف إلى ذلأ

سلوب معرفة أ نّأكما  .البحثية و كذلك اإلدارة الضعيفة لها في بعض األحيان -المؤسسات العلمية
اإلسالم التقليدية زاد من حدة الشعور بعدم الثقة وعدم الرغبة في التعاون لدى الغربيين في إعـداد  

 .طبعة ليدن ـوسوعة اإلسالمية الم

  
  المصادر

 .63، الكراس مجلة المقاالت والبحوث، »گذري بر مطالعات شيعي در غرب« .)1998(أحمدوند، عباس 
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، )1965(مطالعات اسالمي در غرب انگليسي زبان، از آغـاز تـا شـوراي دوم واتيكـان      .)2002(أسعدي، مرتضي 
 .سمت: طهران

 .فردوس :، طهرانزادة اهللا على  ، التحقيق عزيز»خاطرات«زندگي طوفاني  .)2000(حسن  زادة، سيد تقي

مجموعـة  ، »المللـي خاورشناسـي   هـاي بـين   هاي ايراني در كنگره روند پژوهش« .)1992(همايون، ناصر  تكميل 
مكتـب الدراسـات    :كرمـارودي، طهـران   إشراف على موسوي، بمقاالت جمعية دراسة قضايا الشوون االيرانية

 .السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية

موسوعة التشـيع، طهـران، منشـورات     .)1982(الدين  صدر، فاني، كامران، خُرمشاهي، بهاء جوادي، أحمد حاج سيد
 .محبي سعيد

 .1، العدد 2، السنة دانش مجلة نشر، »اسالم المعارف دايرة ةسخني دربار« .)1981(حائري، عبدالهادي 

 :طهـران  ،تمدن بورژوازي غرب ةگران ايران با دو روي هاي انديشه يينخستين رويارو .)1999(دالهادي حائري، عب
 .أميركبير سسة مؤ

 .جابخش :، طهراننقد آثار خاورشناسان .)1996(حسيني طباطبائي، مصطفي 

اف محسن ألويري و ، بإشر)2006 -  1950( زبان پژوهان انگليسي پژوهي و شيعه شيعه .)2008(احيا  حسيني، غالم
 .مؤسسة الدراسات الشيعية وجامعة المصطفي العالمية :عباس أحمدوند، قم

 :اي، طهـران  فريـدون بـدره   ترجمـة ، هـاي ميانـه   هاي اسماعيلي در سـده  تاريخ و انديشه .)2003(دفتري، فرهاد 
 .روز فروزان

 . الثقافية  مركز الدراسات :نكوب، طهرا ، ذكري عبدالحسين زرينالزرين السجل .)2000(دهباشي، علي 

منشورات شركة الكتب  :زاده، طهران حسن تقي هاي ادوارد بروان به سيد نامه .)1992(أفشار ايرج  زرياب، عباس و
 .المساهمة  الجيبية

 .كبير أمير :، طهراناسالم  كارنامه .)1990(الحسين  كوب، عبد زرين

 .باساركارد :هران، طاحمد  فرهنگ آل .)1984(نيا، مصطفي  انيزم

 .سمت  منشورات :، طهرانفارسي  شناسي و روش تحقيق در ادبيات مرجع .)1998(حسين  ستودة، غالم

آفـرين أنصـاري محقـق،     ، ترجمـة نـوش   شناسي كتاب  تحليلي، اسالمي مدخل تاريخ شرق .)1987(سواجة، جان 
 .مركز النشر الجامعي :طهران

 .اإلسالمية  المعارف مؤسسة دائرة :، طهران1ج ، اسالم  دانشنامه جهان .)1990(عراقي، أحمد واآلخرون   طاهري

للموسوعةاإلسـالمية، ضـمن كـراس األخبـار العلميهـة والثقافيـة لموسـوعة         الثالثـة  نجـاد، سـعيد، الطبعـة     عدالت
 . اإلسالمي العالم

جمعية اآلثـار   :، طهراننفيسي  زندگاني و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد سعيد .)2006(عدة من المؤلفين 
 .اخر الثقافيةمفوال

 .دارالمعارف :، القاهرةالمستشرقون .)1964(يقي، نجيب عقال

 .، لَندنتاريخ ايران كمبريج .)1988(اي، ريچارد فر
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شاطر، پرويز مـروج، كـامران    حسن نصر، احسان يار ها با سيد گوو گفتو ديدارها  .)1995(منصورة    كاوياني، شيوا
 .روز  فكر :، طهرانو پيتر چلكوفسكي، الطَبعه األولي وفا

شركة الكتـب الجيبيـة المسـاهمة التابعـة لمؤسسـة       :، طهراندائرةالمعارف الفارسي .)2001(حسين  مصاحب، غالم
  .كبير منشورات أمير

 .ارف اإلسالميةمركز دائرةالمع :طهران ،يالمعارف بزرگ اسالم  دايرة. )األن  حتي 1372(بجنوردي، كاظم،   موسوي

 .121 ، العدد11 ، السنةينگمجلةالن، »اسالم نظري به چند مقاله دايرة المعارف« .)1975(مهدوي دامغاني، محمود 

، الكتـاب التـذكاري للشـيخ الطوسـي،     المعارف اسـالمي   انعكاس شيعه در دايرة .)1975(مهدوي دامغاني، محمود 
 .زاده خُراساني، مشهد تحقيق محمد واعظ

جمعية اآلثـار   :، طهراننامه و خدمات علمي و فرهنگي شادروان استاد سعيد نفيسي زندگي .)1385(سي، سعيد نفي
 .ومفاخر الثقافية

منشـورات جـامي    :نفيسي، طهران  العلوي، مقدمة بقلم سعيد  ، ترجمة بزرگايران   حماسه .)1990(نولدكه، ثيودور 
  .كز منشورات سبهرمرو
  .أساطير :، طهراناز چيزهاي ديگر .)1371(، إحسان طرشا يار
 .مؤسسة الترجمة ونشر الكتاب :، طهران11 ، جاسالم دانشنامه ايران و .)1975(إحسان طر، شا يار
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