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مقدمه
آنچـه میخوانیـد نقدی اسـت تفصیلی بـر مدخل امـام خمینـی در دایرةالمعارف تشـیع که
در سـال  1380منتشـر شـده و تا کنون هرگـز مورد نقـد و ارزیابی علمی قرار نگرفته اسـت .بعد
از سـالها به اشـارت تاریخنگار انقالب اسلامی جناب حجت االسلام والمسلمین سیدحمید
روحانـی ،بـرآن شـدهایم کـه بـا رویکردی همدالنـه و در عیـن حال منصفانـه و متکی بـر منابع
معتبـر تاریخـی ،به خوانش انتقـادی این مدخـل بپردازیم.
ایـن اثـر حاصـل زحمات مشـترک تعـدادی از همـکاران ارجمنـد در بنیـاد تاریـخ پژوهی و
دانشـنامه انقلاب اسلامی قـم اسـت؛ آقایـان علـی رسـتمی ،میثـم عبداللهـی ،سـیدمحمد
میرصالحـی ،سـید محمدامیـن نورانـی ،و بیش از همه ،جنـاب حجتاالسلام محمد خاکپور
کـه نکتهسـنجیهای تاریخـی ایشـان در سـامان یافتـن ایـن اثـر ،تأثیـر محوری داشـته اسـت.
بـرای انکه شـائبه برداشـت شـخصی از متـن نویسـنده در اذهـان مخاطبان القا نشـود ،حتی
االمـکان از نقـل بـه مضمـون و نقـل غیرمسـتقیم پرهیز شـده ،و در اکثر قریـب به اتفـاق موارد،
مسـتقیم فرازهایـی از مدخل ،بـه نقـل آن پرداختهایم.
بعـد از نقـل
ِ

بـرای تسـهیل در مطالعـه ،نقدهـا در ذیـل عناویل کلـی و به صـورت موضوعی تدوین شـده

اسـت .لـذا خط سـیر کتـاب نقد ،گاه با خط سـیر مدخل سـازگار نیسـت .کـه البتـه خللی این
مسـئله برای پیشـگیری از پراکندهنویسـی ،ضـروری مینمود.
همچنین به منظور اطمینان بیشتر مخاطبان ارجمند ،تصویر صفحات مدخل در دایرةالمعارف
تشیع در صفحات پایانی کتاب درج شده است تا در صورت لزوم مراجعه شود.

بـه مـوازات نقـد مدخل مذکور ،سـایر منابع تاریخی نیـز از نقد مصون نمانـده و بیش از بقیه
دایرةالمعـارف بـزرگ اسلامی و دایرةالمعارف مصور زندگـی امام خمینی ،که اولـی در مجامع
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

اشـتباهات ایـن دو منبع ،به
نخبگانـی و دومـی مـورد مراجعـه عمومی اسـت و لذا تذکـر برخی
ِ
نظـر ضـروری مینمایـد کـه البته در ایـن اثر به طور گـذرا به ان پرداخته شـده لذا جـای نگارش

نقدهـای تفصیلـی و تخصصی بر ایـن دو اثر ،همچنان خالی اسـت.
امیـد اسـت بـا اقبال محافـل علمی بـه نقد منشـورات انقلاب اسلامی و تلاش در جهت
تصحیـح تولیـدات ایـن عرصـه ،شـاهد تحریفـات آشـکار (عامدانـه یـا ناخواسـته) ،در تاریخ
انقالب اسلامی نباشـیم.
سهراب مقدمی شهیدانی

بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی
 1396/4/3برابر با 29رمضان المبارک 1438
قم المقدسه
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معرفی دایرةالمعارف تشیع

فرهنـگ جهـان تشـیع اعـم از دینی ،کالمـی ،اعتقـادی ،فقهی ،اصولـی ،تاریخـی ،جغرافیایی،
علمـی و فرهنگـی اسـت .موضوعـات اصلـی دایـرة المعـارف تشـیع ،از این قرار اسـت :شـرح

عیشت فراعملاةریاد یفرعم

«دایرةالمعارف تشـیع» دانشـنامه ای فارسـی ،در چندین جلد ،پیرامـون موضوعات مختلف

مفاهیـم کلیـدی و اعالم قـرآن کریـم ،مفاهیـم کلیدی نهجالبالغه و صحیفـه سـجادیه ،شـرح
احوال معصومیـن  و شـیعیان آنها ،صحابه ،تابعین ،امامزادگان،رجال ،خاندانهای شـیعی،
کالم شـیعه وگاه
آثـار و کتابهـای تألیفی شـیعی ،اصطالحات علـوم حدیث ،فقه ،اصـول فقه و ِ
تطبیـق آنهـا بـا سـایر مذاهـب ،معرفـی فرقههـای شـیعی ،اصطالحـات منطقـی ،فلسـفی و
عرفانـی ،حوادث مهم تاریخ اسلام و شـیعه ،بناهای مهـم تاریخی ،معرفی اماکـن جغرافیایی،
و نیـز توصیـف نهادهـای اجتماعـی که براسـاس قوانیـن دینـی بنیانگذاری شدهاسـت.
طـرح تدویـن دایرةالمعارف تشـیع با انگیزه شناسـاندن مذهب تشـیع در اواخـر  ۱۳۶۰ش و
اوایـل  ۱۳۶۱ش تهیـه و نخسـتین جلـد آن در  ۱۳۶۶ش منتشـر شـد .این دایرةالمعـارف ابتدا با
سـرمایه مالـی مرحـوم ابوالفضل تولیت پس از تأسـیس بنیاد اسلامی طاهر و بـا نظارت علمی
مهـدی محقـق و همـکاری کامـران فانـی و بهاءالدیـن خرمشـاهی آغاز بـهکار کرد ،امـا پس از
چنـدی (از  ۱۳۶۲ش) کـه از مهـدی محقـق بـرای طرحریـزی دانشـنامة جهـان اسلام دعوت
شـد ،سـیداحمد صدر حاجسـید جوادی سرپرسـتی آن را برعهده گرفت و همچنان با همکاری
کامـران فانـی و بهاءالدین خرمشـاهی کار تدویـن دایرةالمعارف تشـیع را پی گرفت.

پـس از قطع حمایتهـای مالی بنیاد طاهر ،1از سـال  ۱۳۶۹خانم فهیمـه خانم محبی(مدیر

بنیـاد خیریـه و انتشـارات شـط) به جرگـه حامیـان آن اضافه شـد .او در ابتـدا تنها به عنـوان رابط
 .1کامر ِان فانی در مراسم «شب دایرةالمعارف تشیع» ،مصادرۀ اموال ابوالفضل تولیت ،را عامل این اتفاق میداند.
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میان انتشـارات شـط و دانشـنامه مطرح بـود اما بعدهـا در عرصه مدیریتی و حمایـت اقتصادی
نیـز وارد شـد و بـا فروختـن منـزل شـخصی و صرف مـال موروثـی به جـا مانده از همسـرش و
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

فرزند شـهیدش (دانشـجو سـعید محبی) ،هزینه های دایرةالمعارف تشـیع را تا آخرین روزهای
حیـات خـود ،پرداخـت کرد .پـس از مـرگ محبـی در سـال  1388امتیاز انتشـار این دانشـنامه
توسـط انتشـارات حکمت خریداری شـد .بعد از درگذشـت حاج سـید جوادی در سال ،۱۳۹۲
بهاءالدیـن خرمشـاهی و کامـران فانـی سرپرسـتی مجموعـه را به عهـده دارند .گفتنی اسـت در
جلدهـای پایانـی ایـن مجموعـه (از جلـد  11بـه بعـد) ،فردی بـه نام سـیداحمد سـجادی بوده
اعمـال نظرهـای او انتقـادات جـدی را به همـراه داشـته ،و در ادامه بـه آن خواهیم
کـه مقـاالت و
ِ
پرداخت.

جلدهای  12 ،11و  13از این مجموعه به ترتیب در سـالهای  ،86 ،84و  ،88و جلد  ۱۴آن
(از مقاله «کربال» تا مقاله«یللة املبیت» ) ،در تابسـتان  1390توسـط انتشـارات حکمت منتشـر
شـده اسـت .جلـد  15ایـن مجموعه (شـامل مداخل مربـوط به حرف میـم) نیز در سـال  95به

چـاپ رسـید .1در برنامهریـزی اولیـه قـرار بـود ایـن اثـر در  ۱۵جلد تمام شـود ،امـا مدخلهای
مربـوط بـه حرف «ی» همچنـان باقی مانـده و تکمیل این مجموعـه ادامه دارد.
بخشهایی از این مجموعه توسـط نشـر شـهید سـعید محبی بهصورت اثر مسـتقل منتشـر
شـد ه اسـت .تشـیع (سـیری در فرهنـگ و تاریـخ تشـیع)۱۳۷۳؛ راه راسـتان (زندگانـی چهارده
معصـوم ۱۳۷۶)؛ حیـات سـعید (دانشـنامه علـوی) ،۱۳۷۹از آن جملهاند.2

دایـرة المعـارف تشـیع کـه دربردارنـده حدود بیسـت هـزار مقاله تألیفی اسـت ،و بـ ه ترتیب
الفبای فارسـی (آ مقدم بر الف و واو مقدم بر هاء) تنظیم شـد ه اسـت .این اثر در دوره سـیزدهم
کتـاب سـال جمهـوری اسلامی ایران ،برگزیده شـده اسـت .به گفتـه مدیر انتشـارات حکمت،
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 .1حسـین خندقآبـادی ،یکـی از ویراسـتاران دایرةالمعارف تشـیع در گفتوگو بـا خبرگزاری بینالمللـی قرآن«ایکنا» از انتشـار جلد
پانزدهـم خبـر داده اسـت« :هنر در تشـیع» و «والیتفقیـه»؛ مداخل مهم جلـد پایانی دایرةالمعارف تشـیع»:
http://iqna.ir/fa/news/3555720
ٔ
(شناسـه خبر - 2885688 :دوشـنبه  ۲۶مرداد
« .2شـب دائرة المعارف تشـیع /رونمایی از جلد پانزدهم و خاطره گویی اسـاتید»،
:)۱۳۹۴
http://www.mehrnews.com/news/2885688
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ایـن مجموعـه پـس از بازنگاری ،بـه برخی زبانهـای زنده دنیـا ترجمه خواهد شـد.

آثار برخـی فرهیختگان
عللـی رغـم محاسـن و نقاط قوت فـراوان ایـن دایرةالمعارف ،کـه در ِ

نمـود یافتـه ،برخـی مداخـل آن (همچـون سـایر دایرةالمعارفهـا و دانشنامههـا) ،مـورد نقـد
جـدی متخصصـان و پژوهشـگران قـرار گرفته اسـت .در این بخش بـه برخی از ایـن انتقادهای
علمـی اشـاره میشـود تـا مخاطبـان ارجمند با برخـی رویکردهـا و سـنخ انتقـادات وارد بر این
دایرةالمعارف آشـنا گردند.

نادقتنم ِهاگن رد عیشت فراعملاةریاد

نگاه منتقدان
دایرةالمعارف تشیع در ِ

از نقدهـای مشـهور دایرةالمعـارف تشـیع ،مـی تـوان بـه نقـد حجـت االسلام دکتـر احمد

عابـدی بـر مقالـه «بحاراالنـوار» 2در دایرةالمعـارف تشـیع اشـاره کـرد .احمـد عابـدی که خود

در زمینـه بازشناسـی «بحاراالنـوار» اثـری مسـتقل منتشـر کـرده 3،در مقالـهای تفصیلـی به نقد
محتـوای منـدرج در مدخـل «بحاراالنـوار» (بـه «بهاءالدیـن خرمشـاهی») ،پرداخته اسـت.4

کالم بنیانگـذار ِان این مجموعـه نیز قابل
دامنـه نقدهـای مربوط بـه دایرةالمعـارف تشـیع در ِ
 .1محمدحسـین غفـاری ،مدیـر انتشـارات حکمـت در گفتوگـو با خبرگـزاری بینالمللـی قرآن(ایکنـا) از آغاز پروژههـای جدیتر
دربـاره دایرةالمعارف تشـیع خبـر داده و اینچنین گفته اسـت« :با پایان این دایرةالمعارف کار انتشـارات حکمت پایـان نمییابد ،بلکه
پایـان ایـن کار ،پروژههـای دیگـری را کلیـد میزند کـه از مهمترین آنها میتـوان به دایرةالمعـارف تخصصی در این زمینه اشـاره کرد.
وی افـزود :کلیـات ایـن کار در شـورای هیئـت علمی انتشـارات حکمت به تصویب رسـیده اسـت و با توجـه به اینکـه دایرةالمعارف
تشـیع  16جلدی و یک دایرةالمعارف عمومی اسـت ،از این رو سـعی خواهد شـد دایرةالمعارفی تخصصی از آن اسـتخراج و منتشـر
شود.
غفـاری ادامـه داد :علاوه بـر انتشـار تخصصـی ،بازنگـری و بازنویسـی در مداخـل آن در دسـتور کار قرار میگیـرد و ایـن کار درباره
برخـی از مداخـل که سـطح علمـی پایینی دارنـد و نیازمند بازنگری و بازنویسـی هسـتند ،انجام میشـود و یا ممکن اسـت مداخلی
وجـود داشـته کـه لزومی بـه پرداخت آن نبوده ،که همه این موارد از نو نگاشـته خواهد شـد .وی با اشـاره به ترجمه ایـن دایرةالمعارف
تصریـح کـرد :برگردانـدن ایـن اثـر ارزشـمند بـه زبانهای زنـده دنیا در دسـتور کار قـرار میگیرد تـا میراث مهم شـیعیان به تمـام دنیا
معرفـی شـود؛ چرا که بسـیاری از محافـل علمی غـرب از این موضـوع آگاهی کمتری دارنـد» .ر.ک:
http://ahsanalhadis.com
 .2دایرة المعارف تشیع ،ج  ،۳ص .۹۸-۹۱
 .3آشـنایی بـا بحاراالنـوار ،بزرگتریـن دایرةالمعـارف حدیـث شـیعه ،احمـد عابـدی ،تهـران :دبیرخانـه همایـش بزرگداشـت عالمه
مجلسـی بـا همـکاری وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی.۱۳۷۸ ،
 .4برای مشاهده این نقد بنگرید به« :پایگاه اطالع رسانی حجت االسالم و المسلمین احمد عابدی»؛
http://ahmad-abedi.ir/fa/content/313288
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بازیابـی اسـت ،آنچنانکـه جناب آقـای «بهاءالدیـن خرمشـاهی» در توصیف شـیوه کار در این
ً
مجموعـه ،تلویحـا به وجـود برخی نقدهـا در آن ،اشـاره میکند:
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

ً
«مـا ایـن مقـاالت را از منظر شـیعی نوشـتهایم ولی به شـیوهای انسـانی؛ مثلا مقالهی ما
در بـارهی ابوبکـر باعث شـد بعضیها اشـک شـوق بریزند .همیـن مقاله در قـم در میان

عـدهای از آیـات عظـام مـورد بحث قـرار گرفته بود .مـا فقط یک اشـتباه کردیـم و آن این
بـود کـه مـا مقالـهی اهـل حـق را به کسـی دادیـم بنویسـد کـه خـودش انشـعابی از اهل

حـق بـود و منتقد اهـل حق بود و بـه آنها شیطانپرسـتی ،خـوردن محرمات و … نسـبت
مـیداد .کـه باعث شـد عـدهای شـکایت کنند .مـا از آنهـا دعـوت کردیم و گفتیم شـما
یـک مقالـه بیطرفانـه در باره اهل حق بنویسـند تـا چاپ کنیـم .در اولین جلـد بعد از آن
1

مـا ایـن را چـاپ کردیـم و انتقاد آنهـا را بهطـور علمی پاسـخ گفتیم».

همانگونـه کـه مشـاهده میشـود در دایرةالمعـارف تشـیع بـه واسـطه رویکـرد بـه اصطالح
انسـانی ،مدخل مربوط به خلیفه اول ،موجب اشـک شـوق عدهای شـده(که معلوم نیست شیعه
بودهانـد یـا نـه) ،ولـی در عین حال ،اعتـراض آیات عظـام را در پی داشـته اسـت! عجیبتر آنکه
ایشـان از اینکـه مقالـه «اهل حق» توسـط یکـی از منتقدین این فرقه نوشـته شـده ،ابـراز ندامت
میکنـد و جالـب آنکـه معترضین بـه این مقالـه (که به احتمـال قریب بـه یقین ،خـود از پیروان
ایـن فرقـه بودهانـد) ،خـود مسـئول اصلاح آن شـدهاند و مطالـب مـد نظـر ایشـان در ویرایـش
ِ
ً
منـدان یک
بعـدی ،اعمـال شـده اسـت! حال این سـؤال پیـش میآید که اساسـا پیـروان یا عالقه
ِ
فرقـه چگونـه میتواننـد «مقالهای بیطـرف» در مورد آن بنویسـند!
بـا ایـن وجـود ،خرمشـاهی بـا ناراحتـی از برخـی از انتقادهـا میگویـد :خیلیهـا بـه خانم
محبـی گفتهانـد «اگـر آقای دکتر صـدر حاج سـیدجوادی در این دائـره المعارف نبود ،مـا از این
مجموعـه حمایـت جـدی میکردیـم ».او همچنین در بیانـی گزنده ،چنیـن ابراز نظر کـرده که:
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« .1سرگذشـت دایـره المعـارف تشـیع در گفـت و گـو بـا بهاء الدیـن خرمشـاهی – زمینه و زمانـه دایره المعارف تشـیع» ۸ ،شـهریور
انـی لندن؛
 ،۱۳۹۰آکادمـی مطالعـات ایر ِ
http://iranianstudies.org .

«احسـان یارشـاطر 1از ایرانشناسـان در اروپـا ،بـا دیدن ایـن دائرة المعـارف گفته بـود ،فکر کنم
تمـام امکانـات جمهـوری اسلامی بـرای انتشـار این اثـر به کار گرفته شـده اسـت .بنـده پیغام
فرسـتادم بلـه ،تمام امکانـات را به کار گرفتهاند ،البته برای منتشـر نشـدن این دائـرة المعارف».

در کنـار همـه نقدهایـی کـه در مـورد برخـی مداخـل از دایرةالمعارف تشـیع مطرح شـده،3

سلسـله نقدهایـی پیاپـی حجت االسلام رسـول جعفریـان در مـرداد مـاه سـال  ،۱۳۹۱بیش از
همـه در کانون توجهات رسـانهای قرار گرفـت و در پی این نقدها ،دبیرخانه دایرةالمعارف تشـیع
طـی نامـهای ،به اشـتباهات صورت گرفته اذعـان کرد و آن ها را ناشـی از نقض امانت ویراسـتار
دایرةالمعـارف دانسـت .در ایـن نامـه هیئت مدیـره دایرةالمعارف تشـیع وعـده داد کـه در چاپ
ّ
جدیـد ایـن مجلدات ،ایـن مطالب ویراسـته و مـوارد غیرقابـل دفاع حذف خواهند شـد.
در ادامـه ،ضمـن پرداختـن به سلسـله یادداشـتهای انتقادی جنـاب آقای رسـول جعفریان
و پاسـخ دبیرخانـه دایرةالمعـارف تشـیع ،به برخی دیگـر از نقدهـای متأخر نیز اشـاره میگردد.

ماجرای نقدهای سریالی «رسول جعفریان» بر دایرةالمعارف تشیع

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

2

حجـت االسلام رسـول جعفریـان از تاریخپژوهـان مشـهور معاصـر و نویسـنده کتـاب
«جریانهـا و سـازمانهای مذهبی-سیاسـی ایران( »)1357-1320اسـت که با حاشـیهنگاری
مقام معظم رهبری و انتشـار این حواشـی ،به شـهرتی فراگیر دسـت یافته اسـت .ایشـان در طی
یـک سلسـله یادداشـتهای انتقـادی ،بـه نقد برخـی مداخـل «دایرةالمعـارف تشـیع» پرداخته
اسـت .نقدهـای جناب آقـای جعفریان و پاسـخ رسـمی دبیرخانـه دایرةالمعارف تشـیع ،در پی
خواهـد آمد.

 .1گفتنـی اسـت احسـان یارشـاطر از نویسـندگان ضدانقلاب و سرپرسـت دانشـنامه ایرانیکا (به انگلیسـی) و سـاکن آمریکاسـت.
جالـب آنکـه یارشـاطر نیـز در زمـره منتقدین ایـن دایرةالمعـارف قـرار دارد و جنـاب آقای خرمشـاهی به ایـن موضوع هیچ اشـارهای
نکرده اسـت!
. .2ر.ک :ویکی شیعه« ،دایرةالمعارف تشیع»:
http://fa.wikishia.net
 .3از آن جمله می توان به یادداشت انتقادی «حسین عسکری» اشاره کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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