 )1نقد اول :پسر اشرف پهلوی ،نویسنده کتاب شرح لمعه؟!
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

«شـهریار شـفیق کتابی در شـرح لمعه شـهید اول دارد که در صندوق امانات ِس ّـری انگلیس،

به شـماره  .....نگهداری میشـود»!

الزم نیسـت بنـده دربـاره مدخل ذیل کـه در دایـرة المعـارف تشـیع (ج  ، 12ص  )539آمده
اسـت ،حرفـی بزنـم .خودتـان بخوانیـد و قضاوت کنیـد که در یـک مدخل عجیـب و غریب تا
چـه انـدازه میتـوان حرفهـای شـگفت و بیپایـه زد ،آن هـم چنـان جـدی کـه پس از سـالها
انتشـار آن ( )1386تاکنـون ،کسـی دربـاره آن حرفـی نزده یا دسـت کم بنـده ندیدهام.
سـخن از دایـرة المعارف تشـیع (در چهـارده جلد) اسـت ،دایرة المعارفی که بر اسـاس آنچه
در صفحـه اول آن آمـده ،زیـر نظـر سـه تن از نویسـندگان معروف این کشـور منتشـر میشـود.
کتاب دسـت پژوهشـگران جـوان در کتابخانههـای ایران اسـت .دایرة
دایـرة المعارفـی که امروز ِ
المعارف تشـیعی که در کشـور شـیعه نوشته شـده است.

ایـن مدخـل را در حـرف «ق» یعنـی ذیـل همیـن عنـوان قانـون درخشـان اسلام میتوانیـد
مطالعـه کنید:
«قانـون درخشـان اسلام یـا شـاهکار شـهید اول :کتابـی اسـت بـه سـه زبان انگلیسـی،
پارسـی و عربی .در شـرح و ترجمه لمعه شـهید اول (م  )786و در فقه اسـتداللی شـیعه

امامیـه بـا اسـتناد بـه فتـاوای برخـی معاصریـن و نظـرات آنهـا کـه مترجـم و شـارح آن
شـهریار شـفیق (م  1979م پاریـس) آن را در سـنین جوانـی و با مشـورت دکتـر منوچهر

اقبـال (م  1356ش) و پـس از وفـات وی ،بـه امـر آیـت اللـه العظمـی گلپایگانـی (م
 )1372بـه سـبک و روش فقهـای اخبارییـن بـه نـگارش در آورده اسـت و نظـرات خود
را مطـرح مـی کند.

عنوان انگلیسی کتاب:
The Luminary Law Of Islam Or: The first Martyr,s Master piece.

عنوان عربی کتاب:
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تبیین اللمعـة ادلمشـقیة یف فقـه االمامیة باللغـة الفارسـیة و االجنلزییة و العربیـة ،خلیقة

(شـاهکار) الشـهید االول و ترمجة شـهریار الشفیق».

بر اساس نوشته باال:
 -1شـهریار شـفیق پسـر اشـرف پهلوی که در سـال  1979در پاریس ترور شـد ،کتابی با

نام قانون درخشـان اسلام در ترجمه و شـرح لمعه شـهید اول نوشـته است.

 -2وی ایـن کتـاب را در سـنین جوانـی بـا مشـورت منوچهـر اقبـال (رئیس شـرکت نفت
ایران) نوشـته اسـت.

 3ـ بعد از مرگ او وی این کتاب را به امر آیت الله گلپایگانی ادامه داده است.
 4ـ روش وی در این کتاب فقه اخباری است که کتاب را بر اساس آن نگاشته است.

شـهریار شفیق کیست؟ شـهریار شفیق متولد  ،1324افسـر نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی
ایـران ،فرزند اشـرف پهلوی و احمد شـفیق ملقب به واالگهـر ..بعد از پیروزی انقلاب در ایران
در روز  30بهمـن  1357و یـک هفتـه بعـد از فروپاشـی رژیم سـلطنتی و اعلام بیطرفی ارتش

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
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یک بار دیگر مرور کنید:

ایـران را تـرک و در فرانسـه بـه همسـر و  2فرزندش پیوسـت .همزمـان در ایران صـادق خلخالی
رئیـس دادگاه انقلاب اسلامی وقـت بـرای وی دادگاهی غیابـی ترتیـب داده بـود و وی را همراه
بـا تنـی چنـد از فرماندهـان ارشـد ارتش شاهنشـاهی به «افسـاد فـی االرض» متهـم و محکوم
بـه اعـدام کـرده بود .شـهریار شـفیق با نفـوذی کـه در ارتش ایـران داشـت قصد انجـام کودتایی
را بـرای بازگردانـدن محمدرضـا شـاه پهلوی به ایران را داشـت کـه در نهایت در سـاعت  13روز
جمعـه  16آذر مـاه  1358هنـگام خـروج از اقامـتگاه مـادرش اشـرف پهلـوی در پاریـس ،بـه
ضـرب دو گلولـه افراد مسـلح که به پشـت گردن و سـر وی اصابت کـرد ،به قتل رسـید( .ویکی
پدیا)
آیـا ایـن شـخص همـان کسـی اسـت کـه در دایـرة المعـارف تشـیع ،صاحـب کتـاب قانون
درخشـان اسلام یا شـاهکار شـهید اول معرفی شـده اسـت؟ (سـال مرگ هم یکی است 1979
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در پاریس!)
تکلیـف منوچهـر اقبال هم روشـن اسـت ،کسـی کـه سـالها رئیس شـرکت نفت ایـران بود و
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

شـناخته شـده تـر از آن اسـت کـه در بـاره وی چیـزی گفته شـود .بر اسـاس نوشـته باال ،ایشـان
راهنمای شـهریار شـفیق بوده اسـت!
نکتـه بعـد یعنی این که شـهریار شـفیق بعد از فـوت منوچهر اقبال بـه امر آیـت الله العظمی
گلپایگانـی بـه نوشـتن این کتـاب ادامـه داده ،از نـکات خندهداری اسـت کـه باید از ذکـر آن در
دایرةالمعارف تشـیع گریسـت.
برای این که شـما تردید نکنید ،نام انگلیسـی و عربی کتاب هم برای شـما ارائه شـده اسـت.
ممکـن اسـت کسـی بگویـد  :آقـا! این یـک شـهریار شـفیق دیگـر اسـت؟ و منوچهر اقبـال هم
همینطـور؟ بـه نظـرم اگـر کسـی ایـن را بگویـد بایـد وی را سـاده انگاشـت ،چون بـه خیلی از
پرسـشها باید پاسـخ بدهد .اصال فکرش را نکنید بهتر اسـت .به یاد داشـته باشـید که منوچهر
اقبـال پدر زن شـهریار شـفیق هم هسـت!!
اکنـون دنبالـه ماجـرای معرفی کتاب شـهریار شـفیق در شـرح «لمعه دمشـقیه» ،کـه از آنچه
گذشـت بـاز هـم شـیرینتر و خواندنیتر اسـت:
« پـاپ ژان پـل دوم (م  )2005در کتـاب اسلام شناسـی خـود کـه عنـوان ایتالیایی آن (
 Oltre Monte E Mare؛ مـاورای کـوه و دریـا) میباشـد از ایـن کتـاب و مؤلـف جـوان
و فقیـد آن بسـیار تمجیـد میکنـد و آن را بهتریـن کتـاب برای شـناخت اسلام حقیقی و

احـکام آن معرفـی مینمایـد .همچنین از دیگـر فعالیتهـای علمی و مذهبـی مؤلف نیز
یـاد میکنـد (فاتیمـا ،فاطمیا)».

آنگاه نویسنده ادامه میدهد:
«ایـن سـه ترجمـه و شـرح سـه زبانـه ،از هـم جـدا نیسـتند .بلکـه مؤلـف ابتـدا بخش یا
مسـأله یـا پاراگرافـی از متـن لمعـه را بـه عربـی مـیآورد و سـپس بـا لفـظ اقـول (= مـی
گویـم) بـه توضیـح عربـی لغـات ،اصطالحـات و عبـارات و مباحـث مربوطـه همـان
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بخـش پرداختـه و پـس از پایان نـگارش عربی ،آنگاه به ترجمه مذکور به پارسـی و سـپس

بـه شـرح پارسـی آن میپـردازد و  ....لذا ایـن کتاب تلفیقی از سـه متن عربی و پارسـی و

انتخـاب معـادل هـای دقیق انگلیسـی بـرای اصطالحات پیچیـده فقهی و لغـات ظریف
عربـی ،مهـارت عجیبـی از خـود بـروز داده اسـت و گویـا قصد داشـته که این اثـر نفیس

را بـه زبانهـای دیگـر از جملـه زبـان ایتالیایی و فرانسـوی نیز ترجمـه کند امـا توفیق آن را

نیافتـه و در همـان جوانـی از دنیا رفته اسـت»....

تو را به خدا یک کسی به ما پاسخ دهد:
کتـاب «ژان پـل دوم» در بـاره اسلام شناسـی بـا نام «مـاورای کـوه و دریا» کجاسـت؟

چطـور وی اهمیـت ایـن کتـاب را دریافتـه و تـا به حـال به گوش احدی نرسـیده اسـت؟
این جوان کیست؟ همان شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی یا ....

در میانه بحث این عبارت هم عجیب و غریب است:
«در اینجـا پـس از اظهـار سـوگواری در مـرگ نابهنـگام مترجـم شـرایع که دایـی وی بوده

[منظـورش علیرضا پهلوی اسـت] و در سـانحه سـقوط هواپیما در کوهسـتان البـرز ایران
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انگلیسـی اسـت .معتبرتریـن و فنیترین ترجمه انگلیسـی از متون فقه اسلامی و شـیعی
ّ
را در همیـن اثـر نفیس میتوان یافت .چون شـهریار شـفیق با وجود قلت سـن و سـال در

جـان داده اسـت ..توضیحاتـی پیرامـون کتـاب العین خلیل بـن احمـد میدهد.»...

جل الخالق! علیرضا پهلوی هم ترجمه شرایع داشته است!
نویسنده به نقل از خاتمه کتاب چنین نقل میکند:
«اکنـون ایـن اسـت ترجمه تشـریحی مـن از متـن مقـدس لمعه دمشـقیه فاضـل معاصر
جنـاب آقـا رفیعـی طالقانـی از شـاگردان مبرز پـاپ اعظم جهان اسلام بروجـردی بزرگ
کـه از جنـاب سـید محمـد رضـا موسـوی گلپایگانی پـاپ اعظم اسلام در ایـران کنونی

آن را بـه ضمیمـه چندیـن کتـاب دیگر بـرای اینجانـب بـه پاریس فرسـتاد .بار پـروردگارا
ببخشـای بـر مـن و بر پـدر و مادرم و بـر مومنان حقیقی در روز حسـاب و کتـاب .بار الها

و همچنیـن بیامـرز مـرا و بیامـرز اسـتاد فقید و درگذشـته مـرا دکتـر منوچهر اقبـال ـ که بر
او باد خوشـنودی خدای متعـال»....

ایـن کتاب اآلن کجاسـت؟ دسـتکم پاسـخ سـؤال اخیـر را با شـگفتی در پایـان این مدخل
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بلنـد باال خواهیـد دید.
ادامـه مطلـب دو صفحـه بـزرگ دو سـتونی دایـرة المعارفـی اسـت که در بـاره محتـوای این
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

کتـاب بحـث کـرده و در پایـان آن آمده اسـت:
«معتبرتریـن نسـخه ایـن اثر نفیس به خط خود شـهریار شـفیق کـه این اثر را بـه دایی خود
تقدیـم نمـوده اسـت هم اکنـون در صنـدوق امانات سـری انگلیـس بخش امانـات دکتر

ابراهیـم مهدوی به شـماره رمـز  .sh. Sh. Sh+21+ - B_TLLOIنگهداری میشـود».

اگـر کسـی ایـن ابراهیم مهـدوی را هم میشناسـد [در ج  13دایـره المعارف تشـیع ص 316
او را شـاگرد آقـای خویـی میدانـد] یـا دسترسـی به ایـن صنـدوق امانات با رمـز یاد شـده دارد،
مـا را هـم از کتـاب ایـن شـهریار شـفیق فرزنـد اشـرف پهلـوی آن هـم در بـاب فقـه امامیـه که
بـه روش فقهـای اخبارییـن بدسـت یـک جوان نـاکام بـا مشـورت منوچهر اقبـال و به امـر آیت
اللـه گلپایگانـی نوشـته شـده ،آگاه نماید .آیا چیزی با چیزی خلط شـده؟ نقش شـهریار شـفیق
چیسـت؟ منوچهر اقبال کدام اسـت؟ رفیع قزوینی کیسـت؟ ابراهیم مهدوی چه کسـی اسـت؟
بقیـه کتابهـا کجاسـت؟ چطور به دسـت این مؤلـف رسـیده؟ و....
بـه علاوه میتـوان دایـی ایشـان را هم شـناخت ،کسـی که کتاب بـه او اهدا شـده اسـت .او
کسـی جـز علیرضا پهلوی نیسـت؟
شـما فکر میکنید پشـت سـر این نوشـته چه ارادهای نهفته اسـت؟ نویسـنده این مدخل سید
احمـد سـجادی اسـت که امیـدوارم پاسـخی بـرای این مطالب داشـته باشـد .طبعا مسـؤولیت

مقاله با اوسـت .1داسـتان ادامـه دارد.....
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 .1این یادداشـت در تاریخ (یکشـنبه  15مرداد  )1391در وبالگ رسـول جعفریان در سـایت خبرآنالین منتشـر شـده اسـت .بنگرید
به :
http://www.khabaronline.ir/detail/233390/weblog/jafarian

 )2نقد دوم :دفاع عالمه مجلسی از گالیله و کپرنیک (به روایت دایرة المعارف

تشیع)

(گالیلـه) و کبیـر نیـک (کپرنیک) با اسـم مسـتعار دفاع کرده اسـت».
در یادداشـت قبلـی از کرامـات موجـود در دایرةالمعـارف تشـیع نوشـتیم و از شـرح
لمعـه شـهریار شـفیق سـخن گفتیـم کـه در صندوقـی در لنـدن نگهـداری میشـود.
کرامتـی دیگـر از همان کتاب (جلد  11ص  )399و از همان نویسـنده (احمد سـجادی) این بار
درباره عالمه مجلسـی در ذیل مدخل «علوم غریبه» داریم .ایشـان نسـخهای از عالمه مجلسـی
یافتـه که ایشـان در آن رسـاله که دربـاره نجوم بلکه تنجیم اسـت از نظریه گالیلـه و کپرنیک دفاع
کرده اسـت .بـدون هیچ توضیحی این چند سـطر را نقـل میکنیم:
اختیارات ،پارسی ،تألیف عالمه محمد باقر مجلسی که چاپ فعلی آن معتبر نبوده و در حقیقت
نسـخه شـایع آن ،از نسخ تحریف شده اسـت و بخشهایی از اختیارات مالابراهیم گیالنی را در
آن مدخل سـاختهاند .و از طرفی بیانات پارسـی مجلسی در این کتابچه پیرامون دفاع از جلیالی
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«نسـخهای از اختیـارات عالمـه مجلسـی در لندن اسـت کـه در آن از نظریه جلیلای رومی

رومـی (= گالیلـه) (م 1642م) و کبیرنیک (= کپرنیک) (م  )1543در اثبات گردش زمین بر گرد
خورشـید و بـر محـور خـود ،و مرکزیت خورشـید در منظومه افلاک را کامال حـذف نمودهاند.
مجلسـی بـه نحـوی زیرکانه دو لفظ جلیـل و کبیر را در اسـم ایـن دو منجم و ریاضـی دان بزرگ
غـرب گنجانیـده اسـت و هیأت کبیر نیکـی (= کپرنیکی) و جلیالئـی (= گالیلـهای) را در همین
بخـش از رسـاله بـا آیـات قـرآن و روایـات اهـل بیـت و دوازده امام تطبیـق نموده و بر مسـلمین
الـزام مـی کنـد کـه دسـت از متابعـت خرافـات فالسـفه ایرانـی آن عصـر برداشـته و بـه هیـأت
جدیـده اعتقـاد پیـدا کننـد ....اصـل این رسـاله پارسـی به دسـتخط خود مجلسـی نـزد جناب
دکتـر ابراهیـم مهـدوی ـ مقیم لنـدن ـ موجود اسـت و هنوز چاپ نشـده .اغلب این رسـاله در
مـورد مالحـم و احکام نجـوم معتبره اسـت....
شـاهدید کـه ایـن بار هـم ابراهیـم مهدوی و نسـخه های منحصـر به فـرد او ،که البته کسـی
قادر به دسـتیابی به آنها نیسـت ،سـبب یک اظهار نظر شـگفت شـده اسـت .خدا کند درسـت
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باشـد ،امـا سـادگی اسـت اگـر کسـی ذره ای از آن را درسـت بپنـدارد .ایـن اراجیـف فقـط برای
1

شـناخت سـطح علم و دانایی در کشـور ما بسـیار سـودمند است ،بسـیار....
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

داستان ادامه دارد....
 )3نقد سوم :نظریه پاپ ژان پل دوم در مقایسه اصحاب کهف با شیعیان ترکیه

داسـتانی دیگـر از آنچـه در دایرةالمعـارف تشـیع در بـاره کتاب پاپ درباره اسلام و مقایسـه
شـیعیان ترکیه و اصحاب کهف نوشـته اسـت.
در یادداشـتی که ضمن آن از شـهریار شـفیق یاد شـد و در مجلد  12دایرة المعارف تشیع ذیل
مدخـل قانون درخشـان اسلام آمده بود ،اشـاره بـه کتاب پاپ ژان پـل دوم درباره کتاب شـهریار
شـفیق ،ایـن نویسـنده جوان و تالش وی برای بازشناسـی حقوق اسلامی شـده بـود .تصور می
شـد این مطالب ناب فقط از قلم آقای «احمد سـجادی» تراوش کرده اسـت ،اما معلوم شـد که
اطالعات عجیب توسط دیگران هم در مدخلهای دیگر در دایرةالمعارف تشیع نوشته شده است.
یکـی از ایـن شـگفتیها ،در مدخـل «غـار اصحاب کهـف» ،در آغـاز مجلد  12اسـت .در این
مدخـل بعـد از توضیحاتـی که داده شـده ،این اطالعات شـگفت از کتاب مزبور از پـاپ ژان پل
دوم (م  )2005داده شـده است:
پـاپ فقیـد ژان پـل دوم ( Papa Gioan P aoioIIم  )2005در آخریـن اثـر مذهبی بهجا

مانـده از خـود ( Oltre Monte E Mareمـاورای کـوه و دریا) سـرزمین ترکیه را سـرزمین

اصحـاب کهـف معرفی کـرده و جوانان مذهبی مذکور در شـماره ( )3را که عمدتا شـیعه
هسـتند بـه سـبب پیروی از سـنت بـرادری و پایداری بر عقیـده اصحاب کهـف در مقابل

فشـارهای فرهنگـی جامعـه امـروز مـی سـتاید ...این اثر پـاپ فقیـد که در سـال 2004
میلادی منتشـر شـد و در تیراژ محـدودی در دسـترس قـرار دارد ،وجه ارتبـاط قدرتمندی
را میـان مکتـب شـیعه ـ بـه خصـوص در ترکیـه ـ و واقعـه اصحـاب کهـف ـ در عالـم
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 .1این یادداشـت در تاریخ (دوشـنبه  16مرداد  )1391در وبالگ رسـول جعفریان در سـایت خبرآنالین منتشـر شـده اسـت .بنگرید
به :
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(5rsanfcdvjse1cfthiwws45o))/detail/233483/
weblog/jafarian

مسـیحیت آن زمـان برقرار سـاخت( .ج  12ص .)4

بـد نیسـت بدانیـم که مدخلـی دیگر در بـاره «فیزیـک و شـیمی» در همین جلـد ( 12ص 416
ـ  )423هسـت کـه ضمـن معرفی بـزرگان از دانشـمندان معاصـر ،از پروفسـور ابراهیم مهدوی
و بـرادر ایشـان دکتـر عیسـی مهـدوی «کـه اکنون مقیـم لندن بـوده و مشـغول ترجمـه و تحقیق
آخریـن رسـاله انیشـتین میباشـند» یاد کرده اسـت .فرامـوش نکنیم کـه در دو یادداشـت قبلی،
داسـتان سـریالی مـا ارتباط بـا ابراهیم مهدوی داشـت و ماجرای انیشـتین و آیت اللـه بروجردی
همانطـور کـه برخـی از عزیـزان در کامنتهـا [یـی کـه ذیـل مطلـب] گذاشـته بودنـد ،بـا این
یادداشـت ارتباط دارد .جسـتجوی بیشـتر حتما اطالعات تازهای خواهد داد .در ضمن نویسـنده
مقالـه فیزیـک و شـیمی از «فرزیـن تهمورثـی» اسـت کـه بـه هر حـال بایـد نسـبت نزدیکی با
«رامیـن تهمورثـی» کـه اطالع مهـم باال در بـاره کتاب پاپ ژان پل دوم از ایشـان اسـت ،داشـته
باشد .1

 )4نقد چهارم :ترجمه بحار االنوار توسط نیوتن  -شعر حمیدرضا پهلوی در باره

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

الزم بـه یـادآوی اسـت کـه ایـن مدخـل توسـط «رامیـن تهمورثـی» نوشـته شـده اسـت.

کسروی

دنیـای آشـفته جعـل در روی وب ،تالشهـای دروغپردازانه برای هجو تشـیع ،و آلت دسـت
شـدن مـا در نقـل ایـن مزخرفـات ،داسـتانی شـگفت و نشـانی دیگـر از رواج خرافـه در عصـر
ماسـت .باز هم مشـغول خواندن بیشـتر و بیشـتر دایرة المعارف تشـیع بودم .مدخلهای خوبی
از نویسـندگان برجسـته دارد ،اما گاه چنان سـطح کار سـبک و بـی معنا و همراه بـا دروغپردازی
میشـود کـه آدمـی فقـط و فقط میتواند سـر خـود را به دیـوار بکوبـد و از نهاد خود آه بر کشـد.
حمیدرضـا پهلـوی کـه ایـن روزهـا ،دسـتهایی برای مسـخره کـردن دین و تشـیع و کتـاب ،او
 .1این یادداشـت در تاریخ (سـه شـنبه  17مرداد  )1391در وبالگ رسـول جعفریان در سـایت خبرآنالین منتشـر شـده است .بنگرید
به :
http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(5rsanfcdvjse1cfthiwws45o))/detail/233821/
weblog/jafarian
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را بـه یـک مؤلـف بـزرگ شـیعی تبدیلـش کردهانـد ،و صحنـه دروغپـردازی سـایتها را بـا این
دروغپردازیهـا آراسـتهاند ،نامـش در دایرةالمعارف تشـیع ذیل مدخل «کسـروی» آمده اسـت.
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

در مدخـل کسـروی در دایـرة المعـارف تشـیع ،در میانه بحـث در بـاره کسـروی و فعالیتهای
علمـی که از سـوی «حاج سـراج انصـاری» و دیگـران علیه او بوده اسـت ـ همه اینهـا مربوط به
سـالهای  1322ش تـا  1325اسـت ـ ،یک مرتبه نـام حمیدرضا پهلوی فرزند کوچک رضاشـاه
بـه میـان میآیـد[ .این اتفـاق] به چه مناسـبت؟
بـه ایـن مناسـبت کـه حمیدرضـا پهلـوی (م 1371ش) در سـیزده سـالگی ـ ایـن نویسـنده
برجسـته شـیعی (در آینـده) کـه به گفته یک سـایت مؤلـف ،بیش از پنجـاه کتاب در حـوزه علم
و ا سلام و تشـیع و فقـه و علـوم دیگـر اسـت ـ ،شـعری در نقـد کسـروی گفتـه که هـر کلمه آن
حکایـت از معنایـی عمیـق در نقـد اندیشـههای او دارد .در دایرةالمعـارف تشـیع آمـده اسـت:
«هجویـه :شـاهزاده حمیـد رضـا پلهوی کـه در این هنـگام نوجوانی سـیزده سـاله بوده و

خاطـره تبعیـد خانوادگـی بـه جزیـره موریس وی را افسـرده سـاخته بـود ،پس از سـرودن

ایـن هجویـه فصـل نسـخهای از آن را نیـز برای خود کسـروی فرسـتاده که به سـختی او را
خشـمگین نمـود[!!؟؟] :از جملـه اشـعار این هجویه این اسـت:
کسروی دانی چه باشد؟ کسر رأی و کاستی
ِ
زآنکه ُبنیاد دروغش بشکند از راستی
طاق کسرا چون ترک برداشت از میالد نور
کسر دارد کسروی تا بشکند این کوهِ طور
پاک دینی راه اسالم است و رسم مؤمنان
ِنی لجنزار دروغ و فحش و ِکبر فاسقان
26

هر که از قرآن و از اخبار معصومان ُجداست،

لعن یزدان تا ابد بر روح و جان او َرواست!

در چه جا باشد وطن پس؟ از برای جان و دل
َ
شیخ گوید :تو در این اوطان  ،غریبی ای پسر
لیک ،اینجا خو به غربت کردهای! خاکت به سر
طعم غربت از وطن را چون چشیدی ای حمید
در پناه دین پناهان میتوانی َآرمید!»
[دایرة المعارف تشیع ،ج  ،14ص ]71

اکنون گشتی در سایتها بزنید و نام «حمیدرضا پهلوی» را سرچ کنید.
تنهـا در سـایت  http://www.islam-einstein.comبـا نـام دهها کتاب از تألیفات ایشـان آشـنا

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

شد وطن کسرائیان را جمله در این آب و ِگل

میشـوید .برخـی از ایـن عناویـن عبارت اسـت از:
ارائه فرمول فیزیکی طی األرض و روش خمیده ساختن مکان اسرار علما کیمیاء و فرمول

سـاختن اکسیراشـتباه بزرگ ادینگتـون و خطای فاحش النژون در تبیین نسـبیت انیشـتین

اهـرام مصـر ،معجـزه جاویـد حضـرت ادریـس یـا همـان هرمـس کبیـر،

عنـوان دهـم از آثـار وی حرفهـای عجیبـی اسـت که نه میشـود خندیـد ،نه گریـه کرد:
ُ
لومینـس ا ِشـن”  Luminous Oceanیـا کتـاب بـزرگ اسـحاق نیوتـن،
برگهایـی از ”
ِ
ایـن اثـر ترجمـۀ تـوأم بـا عکـس رنگـی از برگههـای کتابـی قدیمـی اسـت کـه آثـار آتش
و سـوختگی در اطـراف آن برگههـا هویـدا اسـت .من(=کابـوک) چنـدان چیـزی از آنها
دسـتگیرم نشـد ،ولـی بخشهایـی از متـن انگلیسـی آن عکسهـا را توانسـتم بخوانـم

کـه معانـی آنها بسـیار شـبیه بـه گفتههـا و احـکام مذهبی مـا شـیعیان بـود… حمیدرضا

بـرای مـن تعریـف میکرد کـه این برگههـا را برخـی از نوجوانـان نجیـب زادۀ انگلیس ،در

صندوقهـای خانوادگـی خودشـان ،بـرای او پیـدا کـرده و بـه او اهـدا نمودهانـد و آنهـا
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نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

بقایـای کتـاب نیوتـون (اقیانوس درخشـان) اسـت کـه ترجمۀ انگلیسـی همـان “بِـحار
ّ
االنـوار” عالمـۀ مجلسـی اسـت و حمیدرضـا میگفت کـه :نیوتـن قصد داشـته انقالب
ّ
ّ
ناگهانـی و ّ
یهودیـت
مسـیحیت و
تحـول بـزرگ مذهبـی در اروپـا و جهـان ایجـاد کنـد و

و سـایر ادیـان را نابـود سـازد و اسلام و شـیعۀ دوازده امامـی را جایگزیـن همگـی کند و
نوجوانـان و جوانـان نجیـب زادۀ بریتانیـا را جـذب خـود کـرده بـوده تـا از ثـروت آنها در
ّ
ایـن کار بهـره ببـرد ،ولـی موفق نشـده اسـت… و مـن (=حمیـد رضـا) با جـذب مجدد
برخـی از جوانـان سـرمایهدار ایشـان ،قصـد دارم کـه ایـن طـرح را عملـی و تمـام کنم…
از چیزهـای عجیبـی کـه حمیدرضـا در ایـن کتاب بـر آن تأکیـد دارد و شـواهد و مدارکی

از ایـن اوراق بـرای آن جمـع نمـوده اسـت ،اینسـت کـه میگوید :شـاه سـلطان حسـین
صفـوی بر خلاف آنچه کـه ّ
مورخیـن بیانصاف نوشـتهاند ،پادشـاهی دانشـمند و آ گاه
ِ
و مسـلط بـر علـوم مختلـف و زبانهـای گوناگـون – از جملـه انگلیسـی و فرانسـه – بوده
و مخفیانـه از راه دور بـا نیوتـن همـکاری ّ
سـر ی در ایـن برنامـه داشـته و نـام او بارهـا در
اسـناد نیوتـون آمده اسـت؛ و بـرای همین ،انگلیسـیهای مخالـف طرح مذهبـی نیوتن،
نقشـۀ حملـۀ افغانهـا به ایـران را – که مرکـز این جریانـات بـوده – ّ
طراحی کردنـد و آن قوم
ّ
صفویه را
پابرهنـه را تـا ُبـن دندان مسـلّـح سـاختند تـا به ایـران حمله کننـد و حکومـت
سـاقط سـازند… وگرنـه افغانهـا چنیـن قـدرت نظامی نداشـتند که بـه راحتی ایـران ما را

فتـح کنند…

اما تألیفات دیگر حمیدرضا پهلوی:
تلفن برزخی و روش سـاختن آن ،ترجمه خالصه وسـائل الشـیعه به انلگیسـی با عنوان «من
الیحضـره االمـام» ،دالئل ّ
حقانیـت دوازده امام شـیعیان از کتب ِعبری یهودیان و کتب ُسـریانی
َ
ّ
مالصـدرا و ابـن سـینا و ُس َ
ـهر َوردی و دیگـر فالسـفه و تمامـی اتبـاع ایشـان،
مسـیحیانّ ،رد بـر
الفقـه المأثـور (=فقـه مسـتند  ،)Supported Jurisprudenceکـه خالصـهای فشـردهتر ،بـه عربی
از همـان کتـاب “وسـائل الشـیعة فیثاغـورث  ،Πυθαγοραو آگاهـی پیشـین او از آمـدن دوازده
َ َ َ َّ
ُ َ َ ُ ُ
تر( = C.C.Sزنجیرۀ مخفی و پنهانی ،در ّ
استـ َ َ
سـتـ َ ّ
الم َ
ـی َع َو َ
امام ،المسلسـل
سر ُ یف من تـشـ
معرفی
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کسـانی که شـیعه شـدهاند ولی اظهار نکـرده و پنهان کاری نمـوده اند) ،که از لئونـاردو داوینچی
َ
ایتالیائـی در قـرن پانزده میالدی شـروع کرده تـا آلبرت اینشـتاین آلمانی-آمریکائـی در این قرن

یهودیت روگردان شـده و ّ
ّ
متوجه اسلام و مکتب شـیعۀ دوازده امامی شـده بودند [بماند که یمن

جنوبـی در سـال  1990از میـان رفـت و تاریخی کـه پای این کتاب ضبط شـده یمـن جنوبی را
بـا تاریـخ  1992نشـان می دهـد ،یعنی تزویـر و جعل]

َ
ـراکت أسـماءِ ّ
المضبـوط مِـن َح َ
الرجـال ،بـه عربـی ،کـه بترتیـب الفباء ،اسـامی رجـال حدیث و
ِ
ً
تاریـخ را ثبـت نمـوده تا مـردم آنها را صحیـح بخوانند؛ مثال صحیح در تلفظ اسـم ِشـمر ملعون
را “ َ
شــ ِمر” و در اسـم خولـی لعیـن (حامل رأس شـریف امام حسـین  )را “ َـخ َـو ِ ّل” ثبت نموده
ً
اسـت و… حمیدرضـا ظاهـرا قصـد داشـته کـه این اثـر را به آیـت الله خوئـی – در ِعـراق – اهداء
کند …

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

(=قـرن بیسـتم)… ایـن اثـر به عربی و انگلیسـی اسـت و گویـا حمید رضـا وقت نکرده کـه آنرا
َ ّ
ّ
مانیـة” – از
بـه فارسـی نیـز ترجمـه کند… چـاپ و انتشـار عربی ایـن کتـاب توسـط “املکتبـة ایل
َ َ
َ
شُـعـب انتشـارات ( ِ Zزد) در عـدن /یمـن جنوبـی – در همیـن سـال میلادی اخیـر  1992م
(سـال فـوت حمیدرضـا) صورت پذیرفت… بـه گفتۀ حمیدرضا ،ایـن “زنجیرۀ ّ
سـری” از اواخر
ّ
مسـیحیت و
قرون ُوسـطَـی در اروپا پدید آمده و بسـیاری از دانشـمندان و روشـنفکران آنجا از

[از جلـد ایـن کتـاب تصویـری هـم در ذیـل نام آن هسـت کـه حتی لیبـل ثبت کتـاب هم به
آن چسـبیده است!!]

مکاتباتی محرمانه به زبان ایتالیائی ،با پاپ ژان پول ّدوم – رهبر کاتولیکهای جهان – و نیز با دو

شخص ایتالیائی ،به نامهای ِادواردو آنیِـلّـی  Edoardo Agnelliو لوکا گائتانی ()Luca Gaetani

جهت اثبات اسلام آوردن لئوناردو داوینچی و شـیعه شـدن او،که اسـامی این افراد در پشت و یا
باالی برگه های بدسـت آمده ،نوشـته شـده و به سـؤاالت مطرح شده ّ
توسط ایشـان ،برای آشنائی
ً
شخصا پاسـخ داده است… از یکی از این مکتوباتّ ،
توسط
بیشـتر با شـیعه و اسالم و .C.C.Sنیز
یکی از همکاران که بر زبان ایتالیائی تسـلط کامل داشـت ،چنین فهمیده میشـود که حمیدرضا
پهلـوی قصد داشـته تا با شـیعه نمـودن فرزندان سـرمایه دار کارخانـه های اتومبیل سـازی اروپا
و آمریـکا و ارتبـاط دادن ایشـان با برخی جوانان نجیب زادۀ انگلسـتان ،که مخفیانه شـیعه شـده
بودنـد ،پشـتوانۀ مالـی کالن و هنگفتـی را بـرای توسـعۀ جهانـی مذهـب شـیعه ،فراهـم کند…
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مکاتباتـی محرمانـه بـا َملک فَـ َ
َیصل بن عبد العزیز آل سـعود ،که پادشـاه عربسـتان َسـعودی
ِ

در سـالهای  1964تـا  1975میلادی (1354-1343ش) بـود .ایـن نامه نگاریهـای پی در پی
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

و غیـر علنـی ،تحـت نظـارت دو مرجـع معـروف ایـران :آقایـان گلپایگانـی و شـریعتمداری ،و
توسـط حمیدرضـا و بـه زبـان عربـی صـورت میگرفـت و آنطـور کـه از جوابهای ملـک فیصل
بـر مـی آید ،حمیدرضا توانسـته بـوده ملک فیصل سـعودی را آنچنان نسـبت بـه ّ
وه ّابیت بدبین
و متنفـر سـاخته و بـه مذهـب شـیعه عالقمنـد و متوجـه سـازد که ایـن پادشـاه وعـده داده بود تا
مذهـب ّ
وهابـی را از دیـار حجاز ریشـه کن سـازد و دههـا عنوان کتـاب دیگر مثل« :نفـس اماره
و چگونگی تسـلط یافتن بـر آن»!
بـه نظـر میرسـد هیـچ هدفـی جـز مسـخره کـردن فرهنـگ تشـیع و دانـش اسلامی
در پشـت سـر ایـن دروغ پردازیهـا در ایـن سـایت نیسـت .زهـی خیـال باطـل کـه
کسـی داسـتان انیشـتین و حسـابی و بروجـردی و امثـال ایـن مزخرفـات را بـاور کنـد.
اکنـون میتـوان دریافـت که فضای سـایبر تا چـه اندازه محـل دروغپردازی شـده و ارجـاع به آن
حتـی اگـر از سـوی کتابی چون دایرة المعارف تشـیع باشـد (که البته نویسـنده مدخل کسـروی

منبـع خـود را برای شـعر حمیدرضـا نقل نکرده!) ،به هیچ روی درسـت نیسـت.1
 )5نقد پنجم :یک بار دیگر با مدخلی شگفت از دایرة المعارف تشیع

ایـن بـاره هـم کتابی فقهـی ـ روایی از یـک شـاهزاده ایرانی گمنام معرفی می شـود کـه به امر
آیـت اللـه بروجـردی نوشـته و ده بـار به چاپ رسـیده و نسـخه انگلیسـی آن در دانشـگاه االزهر
نگه داری می شـود!
قصـد نوشـتن مطالب دیگری را در باره دایرة المعارف تشـیع نداشـتم .بیشـتر بـه دلیل این که
دبیرخانـه دایرةالمعـارف توضیحـی دادند و پذیرفتند که ایراداتی وجود داشـته اسـت .با این حال
مؤلـف هـم ایمیـل مفصلی بـه بنده زدنـد و ضمن گـزارش برخـی از ماوقـع در دایـرة المعارف،
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 .1این یادداشـت در تاریخ (سـه شـنبه  17مرداد  )1391در وبالگ رسـول جعفریان در سـایت خبرآنالین منتشـر شـده است .بنگرید
به :
http://www.khabaronline.ir/detail/234115/weblog/jafarian

از مطالبشـان دفـاع کردنـد .مراجعـه مجـدد بـه دایرة المعـارف در وقتهـای بیـن الصالتین که
در میـان کتابهـا نشسـتهام مدخـل تازه شـگفت دیگـری را برابرم نهـاد .حیف آمـدم عالقه مندان
المعـارف ،بایـد روشـن شـود کـه برخـی از مدخلهـا قابـل اسـتناد نیسـت .بسـا در این آشـفته
بـازار کـه نویسـندگان دیگری کـه از این مدخلها در نوشـته هـا و و بالگهای خود اسـتفاده کنند.
مدخـل زیـر بـه گونـه ای با یادداشـت اول بنـده که در بـاره مدخل «قانون درخشـان اسلام» اثر
شـهریار شـفیق بـود مرتبط اسـت .اما ایـن ارتباط قـدری عجیب اسـت .مثل این کـه آدمی تمام
مطالـب را در آن مدخـل خوانـده و در اینجـا دوبـاره خالصـه ای از آن بـا تفاوتهایـی کـه آنهـا
هـم بـی معناسـت ،بایـد بخواند .راسـتش واقعا عقلـم به جایـی قد نمی دهـد .چه ذهنـی اینها
را خلـق کـرده؟ با چـه هدفی؟ مطلب را عینـا از «دیراة المعـارف تشـیع  :ج  ،12ص  »364نقل
میکنم :
الفقـه املأثـور ،عنـوان کتابی فقهـی ،به عربی و انگلیسـی ،تألیـف شـاهزادهای گمنام؛ که

بـه امـر مرحوم آیـت الله العظمـی بروجـردی (م 1340ش) در تلخیص وسـائل الشـیعة

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م
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و دوسـتانی کـه مرتـب پیگیـر بودنـد را بـی اطلاع بگـذارم .دسـت کم تـا زمـان اصلاح دایرة

حـر عاملـی و مأخـوذ از نصـوص احادیـث و اخبـار آن کتـاب از ائمـه اطهـار  ،آن را
نوشـته و بـه انگلیسـی نیـز ترجمـه نمـوده اسـت .در متـن عربـی کتـاب نیـز معادلهـای
انگلیسـی و تصاویـر توضیحـی و احادیثـی اخالقـی ـ ال بـه الی فصلهـا ـ و اشـعاری

آیـات سـروده دعبل خزاعـی ،در پایان
عربـی از جمله :شـعر معـروف و قصیـده مدارس
ٍ
کتـاب ،بـه چشـم میخـورد .در پاورقـی صفحات نیـز آدرس وسـائل با رمز ئل  ...نشـان

داده شـده اسـت .ایـن اثـر محتوی  46فصـل از مسـائل فقهـی ـ از طهارت تـا دیات ـ و
 2535مسـأله میباشـد و ملخـص اثـر دیگـری از همین شـاهزاده ایرانی اسـت کـه آن را
در  4جلـد بـه انگلیسـی نوشـته و در کتابخانه خطی دانشـگاه االزهر مصـر نگهداری می

شـود (1338ش) ،تاریخـی کـه شـاهزاده در انتهای مقدمـه چاپی حاضر مرقـوم نموده،

ایـن اسـت (1407ق) .تاریـخ آخریـن چـاپ کـه پـس از مـرگ مؤلـف صـورت گرفتـه
اسـت 1999م میباشـد .نویسـنده ،مسـلک اخبـاری داشـته؛ از مواضـع جالـب توجه

ایـن کتـاب میتـوان به این چند موضع اشـاره نمـود :تحریم نمـاز جمعـه در عصر غیبت
(ص  )110فصلـی در تحریـم فتـک (تـرور) (ص  )231تحریم اجرای حـدود در عصر
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غیبـت (ص  )409و  ...ایـن کتـاب در چاپ دهـم آن (1999م) تنها  200نسـخه تیراژ

محـدود ( )L.T.Dداشـته اسـت و توسـط انتشـاراتی در بیروت بـا عنـوان (Librari du

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

 )liban _ publishersبـه چاپ رسـیده اسـت.

امـا منابـع ایـن مقالـه چیسـت؟ این اسـت :منابـع :الفقـه املأثـور ،تمامـی صفحـات ،قانون
درخشـان اسلام ،شـهریار شـفیق[ .18 ،ایـن یعنـی خالصـه همـان مقاله؟]
در بـاره ایـن متـن چـه چیزی باید پرسـید ؟ چند نکته شـگفت مـی توانیـد در آن پیـدا کنید؟
شـاهزاده گمنـام و شـاهزاده گمنـام ایرانـی کـدام اسـت؟ با شـهریار شـفیق چـه ارتباطـی دارد؟
نـگارش ایـن کتاب بـه امر آیـت الله بروجردی بوده! چطور؟ سـندش کجاسـت؟ نسـخه خطی
انگلسـی آن در کتابخانـه االزهـر نگـه داری میشـود؟ چـاپ دهـم آن در تیراژ محـدود ()L.T.D
[؟؟] منتشـر شـده چیسـت؟ در کـدام کتابخانـه نسـخه ای از ایـن کتاب کـه ده بار ولـو در تیراژ
محـدود چاپ شـده موجود اسـت؟
بـد نیسـت اشـاره کنم کـه مدخل پیـش از این هـم نکته ای از اسـاس بیپایه اسـت کـه ارائه
آن بیفایده نیسـت:
فقـه القـرآن یلع املذاهب اخلمـس :کتابی عربی ،در فقـه تطبیقی و اسـتداللی آیات احکام

القـرآن .تألیـف مرجـع فقیـد عالـی قـدر آیـت اللـه العظمـی سـید ابوالقاسـم خویی (م

1371ش) کـه بیـش از  100نفـر از مجتهدین معاصر شـاگرد وی بوده انـد و بیش از 80
کتـاب بـر جای نهـاده اسـت .او در این کتـاب نیز مهـارت و توانایـی خـود را در غافلگیر

نمـودن چهار فرقه اهل سـنت :شـافعی ،حنفـی ،حنبلی ،و مالـی و در اثبات فقـه قرآنی و

اصیل شـیعه دوازده امامی با اسـتناد به ظواهر و رموز آیات احکام بر مال سـاخته اسـت.
راسـتش تنها چیزی که یافت شـد این اسـت که در مقدمه چاپ قدیم معجم رجال مرحوم

آیـت اللـه خویی اشـاره شـده که ایشـان قصد نوشـتن کتابی با این اسـم را داشـته اسـت

امـا تاکنون کسـی خبـر از تألیف و چاپ این کتاب نداده اسـت ،اما نویسـنده ،با این قلم

شـگفت جـوری وانمـود کرده که گویـی کتاب را مرور کرده و گزارش آن را نوشـته اسـت.

یـا لألسـف هـزار بـار کـه در کشـور شـیعه ،بـا وجـود حـوزه علمیـه و در حالـی کـه این
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همـه مؤسسـات علمـی و فرهنگـی هسـت ،چنین مطالبی در سـال  1384منتشـر شـده

و هیـچ کـس بـه آن نپرداختـه و در مجلـدات بعـدی آن هـم مشـابه آنهـا راه یافته اسـت.

ایـن بنـده خـدا اعتـراف دارد که ممکـن اسـت اطالعاتی در بـاره موضوع خاصـی از این
قـدری روشـن اسـت که نیاز بـه اطالعـات زیاد نیسـت .در عین حـال خواهـش بنده آن
اسـت اگـر کسـی ،حتی مؤلـف در این بـاره مطلبی میداند که سـبب روشـن شـدن ذهن
ً
ایـن بنـده خدا یا دیگران میشـود حتمـا به صـورت کامنت [در ذیـل یادداشـت اینترنتی]
بنویسـد تـا در اختیار دیگران هم گذاشـته شـود.1

 )6نقد ششم :لئوناردو داوینچی ،فرانچسکو ملزی و ترجمه لمعه شهید اول!

رسـاله «مسـواک مـن» از لئونـاردو دواینچـی کـه ایـن حقائـق در باره تشـیع در آن اسـت در
صنـدوق امانـات سـری لنـدن به شـماره  .....نگهداری شـده و نـام رسـاله و مؤلـف آن لئوناردو
داوینچـی زینـت بخـش آن ،و وقفنامـه عـام هـم روی آن کـه ثوابش بـه روح خاندان آن شـرکت
اتومبیل سـازی اسـت ،نوشـته شـده است.
ایـن دفعـه نـه بین الصالتین کـه بعد از خوانـدن نماز عصر به یـک پدیده وحشـتناک در دایرة
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دسـت باشـد کـه او در اختیـار نـدارد ،امـا فکـر میکنـد وضعیت ایـن قبیـل مدخلها به

المعـارف تشـیع برخوردم .این بـار بحث نیوتن و الوازیه و انیشـتین و آقای بروجردی و شـهریار
شـفیق و شـاهزاده گمنام ایرانی نبود .بحث از لئوناردو داوینچی و شـاگرد وی فرانچسـکو ملزی
بـود .بحـث ایـن که اینـان تا چه انـدازه در فرهنگ شـیعه غـور کرده بودنـد و نه تنها لمعه شـهید
اول را ترجمـه کردنـد بلکـه صراط المسـتقیم بیاضـی را هم بـه ایتالیایی ترجمه نمودند! درسـت
در همیـن مدخـل یعنی «فرانچسـکو ملـزی» در جلد دوازدهـم دایرةالمعارف تشـیع ص .238
شـما را منتظر نمیگذارم...
فرانچسـکو (تلفظ ایتالیایی فرانسیسـکو) ملتسـی ( = ملزی) نقاش ،محقق ،نابغه و دانشمند
ایتالیایـی (متولـد  1493متوفـای  )1570شـاگرد و دسـت پـرورده علمـی ،هنـری و عقیدتـی
لئونـاردو داوینچـی (نقاش و دانشـمند معروف ایتالیا ،متوفـای  )1519و جوان ترین مرید مکتب
 .1ایـن یادداشـت در تاریـخ (چهارشـنبه  25مـرداد  )1391در وبلاگ رسـول جعفریـان در سـایت خبرآنالین منتشـر شـده اسـت.
بنگریـد به:
http://www.khabaronline.ir/detail/236442/weblog/jafarian
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عقیدتی او ( 41سـال کوچکتر از خود لئوناردو) و محرم اسـرار وی .عالقه مند به مکتب اسلام
و تشـیع و ترجیـح دهنـده آن بر مسـیحیت .از اولیـن مترجمین اروپایی کتاب فقهی شـیعه لمعه
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

شـهید اول .از عربـی بـه ایتالیایـی و تحـت نظـارت خود لئونـاردو داوینچـی و نیـز از مترجمین
زبردسـت انجیـل برنابـا از سـریانی بـه ایتالیایـی .و باز هم بـا نظارت خـود لئونـاردو داوینچی.
اکثـر مورخیـن و رجـال شناسـان مسـیحی اروپایـی از وی در کتـب خود یـاد نمی کننـد ،چون
دانشـمندی اسلام گـرا بوده اسـت ....در سـال  1515با هـم [داوینچی] به همراهی فرانچسـکو
از رم مهاجـرت نمـوده و در ملکـی سـلطنتی موسـوم بـه ملـو  ....سـکنی گزیدنـد ...ظاهـرا در
همیـن مـکان لئونـاردو داوینچی که به سـختی مریض بوده آخرین رسـاله خود به زبـان ایتالیایی
مسـمی به مسـواک من ( ) Ir Mio Spazzolinoرا می نویسـد که ترجمه فارسـی آن به این عنوان
در مخـزن کتـب خطـی سپهسـاالر اول ش  154موجـود اسـت و مترجـم آن آقای دکتر عیسـی
مهـدوی هسـتند .لئونـاردو این رسـاله را در اثبات ترجیح اسلام بر مسـیحیت و در بازگو نمودن
دردهـا و رنجهایـی کـه از معاصریـن خـود در اروپـا دیـده و کشـیده اسـت ،نوشـته و در آن از
فرانچسـکو ملـزی بـه کرات نـام میبـرد و او را نیز همفکر و هـم عقیده خود معرفـی میکند... .
لئوناردو در صفحات ( 11 _ 6از جلد اول) تسـلط فرانچسـکو ملزی بر دو زبان پارسـی و عربی
و نیـز داشـتن رگـهای از نژاد ایرانی در او گوشـزد میکنـد و او را راهنمای خـود در کتب تحقیقات
مذهبـی از کتـب پارسـی و عربی معرفـی مینماید.
در اینجا وی بخش هایی از این کتاب موهوم را نقل کرده از جمله مینویسد:
[داوینچـی] در صفحـه  83سـبب عـدم پیشـرفت اسلام در ممالـک اروپایـی را
جنگطلبیهـای خلیفـه دوم دانسـته و مینویسـد :بـه راسـتی کـه در یـک مـورد
تاریـخ نشـان نـداده و نمـی کدهـد کـه علـی ایـن  ...جنگطلبیهـای عمـر

را خـوب دانسـته باشـد ... .ای کاش مـن (لئونـاردو) و فرانچسـکو و راهـب

مغربـی عزیـز مـی توانسـتیم ایـن واقعیـت را بـرای اروپـا  ...بـاز گـو کنیـم»...
در اینجـا از کشـته شـدن ایـن راهـب مغربـی یاد کـرده و ایـن که معلوم نیسـت به دسـت
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چـه کسـی کشـته شـده اسـت امـا  ....او را مقتول به دسـت طرفـداران افراطی دانشـمند
خونخـوار و دیکتاتـور مـآب آن زمـان یعنـی ماکیاولـی معرفـی مینمایـد .پـس از آن بـا

اشـاره بـه ایـن که فرانچسـکو مشـغول ترجمه کتـاب الصـراط المسـتقیم بیاضی بـوده از

قـول داوینچـی مینویسـد ... :بنابر نقل مورخین (تاریخ)شـرق چون بیاضـی ()Baiazi
آن بـه نـام مذکـور (راه راسـت)  La retta viaمی باشـد....

ببخشـید ایـن مزخرفـات چهـار صفحه کامـل دایـره المعـارف تشـیع را به خـود اختصاص
داده و حیفـم مـی آیـد که وقت شـما در اینجـا تلف کنم .مشـتاقان به ج  12صـص  238تا 241
مراجعـه فرماینـد .واقعـا شـرم آور اسـت .شـرم آور .ایـن ششـمین قسـمت این سـریال بـود که
1

امیـدوارم همزمـان بـا اتمـام رمضـان این هم بـه اتمام برسـد.
جمع بندی و بررسی یادداشتهای جعفریان

مطالعـه یادداشـتهای انتقـادی جنـاب آقـای رسـول جعفریـان پیرامـون برخـی مداخل در
دایرةالمعارف تشـیع ،نشـان از هوشـمندی پژوهشـی و دیدهبانی فرهنگی جناب آقای جعفریان
اقـدام بایسـته از یک سـو موجب گشـت که
و نشـانهای از جـرأت بیـان و حریـت اوسـت .ایـن ِ
مجعـوالت ّبیـن موجـود در برخـی مداخـل
مسـئولین دایرةالمعـارف بـه اشـتباهات فاحـش و
ِ ِ
اذهـان پژوهشگران
اعتـراف کننـد و در صـدد اصالح برآیند و از دیگر سـو ،موجب حساسـیت
ِ
ایرانـی نسـبت بـه مداخـل دایرةالمعارفـی 2و تقویت عقـل تنقیدی خواهد شـد.
ِ
انتقـادی جنـاب
نکتـه جالبـی کـه ایـن سلسـله یادداشـتها بـه چشـم میخـورد ،ادبیـات
ِ
عصبانیـت آمیخته بـا برآشـفتگی حکایـت دارد و در عیـن حال،
جعفریـان اسـت کـه از نوعـی
ِ
طنـز تلـخ ،بیـان شـده اسـت .ایشـان بـا تعابیـری مثـل «جـل الخالق!
گاهـی بـا ِ
زبـان هجـو و ِ
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در کتـاب راه راسـت (= الصـراط المسـتقیم) کـه فرانچسـکوی عزیزمان در حـال ترجمه

تعجب
دادن
علیرضـا پهلـوی هـم ترجمه شـرایع داشـته اسـت» ،تلاش دارد کـه
ضمـن نشـان ِ
ِ
ِ
حساسـیت مخاطـب را نیـز برانگیزانـد .لـذا در بخـش دیگـر ،از بعضـی مضامیـن ایـن
خـود،
ِ

 .1این یادداشـت در تاریخ (پنجشـنبه  26مرداد  )1391در وبالگ رسـول جعفریان در سـایت خبرآنالین منتشـر شـده است .بنگرید
به :
http://www.khabaronline.ir/detail/236672/weblog/jafarian
 .2البتـه راه یافتـن مجعـوالت و اشـتباهات واضح تاریخی تا بدین پایه ،ممکن اسـت از دایرةالمعارف تشـیع یا هر دانشـنامه دیگری،
اعتماد مخاطبان ،سـهل الوصول نباشـد ،اگر غیـر ممکن ننماید!
سـلب اعتبـار نمایـد و چه بسـا جلب مجدد
ِ
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دایرةالمعـارف بـه عنـوان «کرامـت» یـاد کرده اسـت [در یادداشـت قبلـی از کرامـات موجود در
دایرةالمعـارف تشـیع نوشـتیم و از شـرح لمعه شـهریار شـفیق سـخن گفتیم کـه در صندوقی در
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

لنـدن نگهـداری میشـود].
جعفریـان در بخـش دیگری از یادداشـتهای انتقـادی خود ،به گالیه از «دنیای آشـفته جعل
در روی وب»« ،تالشهـای دروغپردازانـه بـرای هجو تشـیع» ،و «آلت دسـت شـدن مـا در نقل
عنوان «داسـتانی شـگفت و نشـانی دیگـر از رواج خرافه در عصـر ما» ،یاد
ایـن مزخرفـات» ،به ِ

میکند و ریشـه وارد شـدن اغلاط و مجعوالت در مداخـل دایرةالمعارفی را به بی سروسـامانی
انفعـال پژوهشگـر ِان ایرانی
دنیـای مجـازی ،و تالشهـای سـازمانیافته برای «هجو تشـیع» ،و
ِ
ً
اعتقـاد جعفریان ،اتفاقاتی از این دسـت ،کاملا ارادی
در مقابـل ایـن پدیـده ،باز میگردانـد .به
ِ
ت کـه «ایـن روزها،
و حسـاب شـده و در جهـت تمسـخر تشـیع بـه وقـوع میپیونـدد ،این اسـ 
دسـتهایی بـرای مسـخره کـردن دین و تشـیع و کتـاب»« ،حمیدرضا پهلـوی را بـه یک مؤلف
بـزرگ شـیعی تبدیلـش کردهانـد ،و صحنـه دروغپـردازی سـایتها را بـا ایـن دروغپردازیهـا
آراسـتهاند».
مکتوب خود ،بعضـی دادههـای دایرةالمعارفی را
نقـد
جنـاب جعفریـان در بخـش دیگری از ِ
ِ

نشـانهای از «تزویـر و جعـل» نویسـندگان بـر میشـمارد 1و بـا اذعان بـه «وجـود برخی مدخل
نویسـندگان برجسـته» ،معتقد اسـت « گاه چنـان سـطح کار [در دایرةالمعارف
هـای خـوب از
ِ

تشـیع] سـبک و بـی معنـا و همـراه بـا دروغپـردازی میشـود کـه آدمـی فقـط و فقـط میتوانـد
سـر خـود را بـه دیوار بکوبـد و از نهاد خـود آه برکشـد» .او در بخـش دیگری از نقد خـود ،برای
بخشـی از دایرةالمعـارف 2از تعبیـر «مزخرفات» اسـتفاده میکند که ارزش اتلاف وقت ندارد و

«واقعا شـرم آور اسـت».
جعلیـات مندرج
نقـد خود ،بـه مناسـبت وارد موضوع
جنـاب آقـای جعفریـان در بخشـی از ِ
ِ
ِ
ت مجعـول بعنـوان منبع نـگارش برخی
در برخـی سـایتها میشـود و از اینکـه ایـن نوشـتهجا 
36

 .1بـه عنـوان نمونـه ایشـان چنیـن مینویسـد« :بمانـد کـه یمـن جنوبـی در سـال  1990از میان رفـت و تاریخـی که پای ایـن کتاب
ضبـط شـده یمـن جنوبـی را بـا تاریـخ  1992نشـان میدهد ،یعنـی تزویـر و جعل».
 .2ج  12صص  238تا .241

نقـد برخـی
مضامیـن دائرةالمعارفـی قـرار میگیـرد ،اظهـار تأسـف میکنـد و در نهایـت ،بـه ِ
میپـردازد و چنیـن مینویسـد:

«بـه نظـر میرسـد هیـچ هدفـی جـز مسـخره کـردن فرهنـگ تشـیع و دانـش اسلامی در
پشـت سـر این دروغ پرداز یها در این سـایت نیسـت .زهی خیال باطل که کسـی داسـتان
انیشـتین و حسـابی و بروجـردی و امثـال ایـن مزخرفات را بـاور کند».

ً
گفتنـی اسـت در سـالهای اخیـر ،برخـی از شـخصیتهای روحانـی نیـز تلویحـا وجـود
ارتبـاط انیشـتین با آیت اللـه العظمی بروجردی را مورد اشـاره قرار داد ه و احتمـال چنین ارتباطی
را در بوتـه امـکان ،منتفـی نشـماردهاند .ایـن گونـه اظهارنظرهـا نیز به دنبـال طرح موضـوع نامه
ِ
مجعول خرید کتاب انیشـتین توسـط
نـگاری آیـت الله العظمی بروجردی با انیشـتین و ماجرای
ِ
اظهار نظـر نـواده آیت الله
«حمیدرضـا پهلـوی» مطـرح شـده اسـت .از آن جملـه ،میتوان بـه ِ
بروجـردی ،آیـت اللـه سـیدمحمد جواد علـوی بروجردی اشـاره کـرد که بـا ذکر برخـی قرائن،
ً
تلویحـا اصـل ارتبـاط را تأییـد کرده اسـت .در ادامـه بخشهایی از نظـرات ایشـان در این زمینه
ِ
1
را ذکـر خواهیـم کرد .
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ارتبـاط انیشـتین بـا آیـت اللـه العظمی بروجـردی (به واسـطه دکتر حسـابی)
سـخنان در مـورد
ِ

ایشـان معتقد اسـت که انیشـتین و آیتالله العظمي بروجردی بطور غیر مسـتقیم و از طریق
پروفسـور حسـابی بایکدیگر ارتباط داشتهاند:
«جنـاب آقـای انیشـتین و آیتاللـه العظمـي بروجـردی بـا یکدیگر به طـور مسـتقیم ارتباط
نداشـتهاند؛ نـه آقـای انیشـتین بـه ایـران آمـده و نـه آیتالله العظمـي بروجـردی به آمریـکا رفته
بودنـد؛ امـا یـک رابـط قـوی بیـن آن دو وجـود داشـت و آن ،آقای پرفسـور حسـابی بود .ایشـان
از یـک سـو شـاگرد انیشـتین بـود و با ایشـان ارتبـاط داشـت و از سـوی دیگـر ،از ارادتمنـدان و
 .1ایـن گفتگـو بـرای نخسـتین بـار در (نیمه دوم اردیبهشـت  )91پایگاه اطالع رسـانی ایشـان درج شـده اسـت و برای مشـاهده متن
کامـل آن بنگریـد به؛
http://alaviboroujerdi.ir
گفتنی است این گفتگو در سایتهای مختلفی بازتاب یافته است که از آن جمله ،بنگرید به:
شیعه نیوز:
http://www.shia-news.com/fa/news/34784

37

عالقهمنـدان بـه آیتاللـه العظمـي بروجـردی بـود و بسـیار خدمـت ایشـان میآمـد .اینجانب
هـم ،چـه در تهـران و چه در قـم ،با دکتر حسـابی در ارتباط بودم و خدمت ایشـان میرسـیدم».
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

ایشـان انـگاه بـه نقل خاطـرهای از دکتر حسـابی میپـردازد کـه در آن ،پیغامی از سـوی آیت
الله بروجردی برای انیشـتین فرسـتاده شـده اسـت:
«در همـان ایـام ـ حـدود  42سـال قبـل ـ پیـش از آنکه بحـث ارتبـاط آیتاللـه العظمي
بروجـردی و انیشـتین مطـرح شـود ،آقـای دکتـر حسـابی جریانـی را در ایـن رابطـه برای

بنـده بیـان کردند .ایشـان گفتنـد« :پس از آنکـه نظریه نسـبیت انیشـتین در محافل علمی

مطـرح شـده بـود ،روزی خدمـت آیتاللـه العظمـي بروجـردی رسـیدم .ایشـان از مـن
دربـاره ایـن نظریـه توضیـح خواسـتند و بنـده هـم ایـن نظریـه را بـه طور مبسـوط شـرح
دادم .آیتاللـه العظمـي بروجـردی سـؤاالت دقیقـی میپرسـیدند و مـن هـم جـواب

مـیدادم .وقتـی مطلـب تمـام شـد ،به مـن فرمودند :سلام مـرا به آقای انیشـتین برسـان
و بگـو شـما موفـق شـدید از فیزیـک روزنـهای بـه متافیزیـک بـاز کنیـد» .آقای پرفسـور
ً
حسـابی دقیقـا همیـن تعبیـر را از آیتاللـه العظمي بروجردی مطـرح کردند .این داسـتان
داللـت میکنـد کـه بین انیشـتین و آیتاللـه العظمی بروجـردی ،از طریق دکتر حسـابی،
ارتباطـی ـ هرچنـد در حـد پیغـام ـ بـوده اسـت؛ اما درباره مسـلمان و شـیعه شـدن آقای

انیشـتین ـ کـه بعدهـا مطـرح شـد ـ اطالع دقیـق و قابـل اثباتـی نداریم».

برخلاف آقـای جعفریـان که موضـوع ارتبـاط را امـری مجعول میشـمارد کـه « زهی خیال
باطل که کسـی داسـتان انیشـتین و حسـابی و بروجردی و امثال این مزخرفات را باور کند» ،اما
آیـت اللـه علـوی بروجـردی را باور آن اسـت کـه نمیتوان ایـن ارتبـاط را به طور کلـی نفی کرد:
«مسـئله ارتبـاط بیـن انیشـتین و آیتاللـه العظمـي بروجـردی ،همچون معمایی اسـت.
از یـک سـو نمیتـوان بـه طـور کلـی آن را نفـی کـرد؛ چـون میدانیـم کـه دسـتکم در

حـد پیغامرسـانی از طریـق پروفسـور حسـابی ،بیـن آن دو ارتباط بـوده اسـت .همچنین

مطالبـی کـه اکنـون از قول انیشـتن و آیتاللـه العظمي بروجـردی نقل میشـود ،مطالب
بلندی اسـت و کار هر کسـی نیسـت .کسـی که به فلسـفه و کالم اسلامی آشـنایی داشته
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باشـد ،متوجـه این نکته میشـود .از سـوی دیگـر ،دالیل کافـی و اثباتکننـده در اینباره
ً
موجـود نیسـت و نمیتـوان صرفـا بـه قراین موجـود بسـنده کـرد ...وقتی چنیـن مطالبی

دربـاره ایـن شـخصیتها مطـرح میشـود ،بایـد بـا ادله قوی سـخن گفـت .ما بـه دنبال

ایـن ادلـه هسـتیم؛ اما آنچه تـا کنون ارائه شـده ،قرائـن ناقصی هسـتند که نتیجـه قاطعی

آیـت اللـه علـوی بروجـردی در بخشـی از مصاحبـه خود( ،بـدون ذکـر منبع) بـه مدعاهای
مطـرح شـده از دایرةالمعـارف بزرگ اسلامی میپـردازد و اعلام میکند که تالش ایشـان برای
پیدا کردن «دکتر مهدوی» و بسـتگان ایشـان ،ناکام مانده اسـت! این سـخنان نشـان میدهد که
مجعـوالت منـدرج در دایرةالمعـارف تشـیع در باالترین سـطوح حوزوی مؤثر افتـاده و محتمل
ِ

الصحة تلقی شـده اسـت! در حالی کـه متولیان دایرةالمعارف تشـیع بر جعلی بـودن این مطاب
تأکیـد کردهانـد ،امـا بازهـم در بیانات جنـاب آقای علـوی بروجردی چنیـن میخوانیم:
«بـه دلیـل وجـود شـخصیتی همچون پرفسـور حسـابی در ایـن جریـان ،ما این مسـئله را
نفـی نمیکنیـم؛ اما چـون درباره افـراد و مجموعههایی که این مسـئله را مطـرح کردهاند،

شـناخت دقیقـی نداریـم و به افـراد اصلی مطـرح در این موضوع دسـت نیافتهایـم ،آن را

اثبـات هـم نمیکنیـم .بـرای مثـال ،گفته شـده اسـت کـه آقـای دکتر مهـدوی نامـهای با
دسـتخط انیشـتین بـه آیتالله العظمـي بروجردی یافته اسـت .ما بسـیار تلاش کردیم

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

را اثبـات نمیکننـد».

کـه ایشـان یـا بسـتگانش را پیـدا کنیـم کـه تـا کنـون موفـق نشـدهایم .ممکـن اسـت کـه

چنین نوشـتهای منسـوب به انیشـتین ،وجود داشـته باشـد و ممکن اسـت نباشـد».

جالـب آنکـه یـادگار آیـت اللـه بروجـردی ،بـا وجـود آنکـه هیچکـدام از نزدیکان آیـت الله
بروجـردی حتـی دیـدار پروفسـور حسـابی بـا آیـت اللـه بروجـردی را بـه خاطـر ندارنـد و نقل

نکردهانـد ،1بازهـم قرائنـی بـر صحـت ایـن ماجـرا اقامـه کردهانـد! ایشـان بـا ذکـر یک سلسـله
ً
احتمـاالت ،تلویحـا مدعاهـای مطروحـه پیرامـون ارتبـاط مذکـور را ،مقـرون بـه صحت تلقی
کردهانـد .در کالم ایشـان اینگونـه میخوانیـم:2

 .1آیـت اللـه علـوی بروجـردی در ایـن زمینـه چنیـن میگویـد« :بیشـتر افرادی کـه بـا آیتالله العظمـي بروجـردی به طـور نزدیک
ارتبـاط داشـتند ،ماننـد آیتاللـه سـلطانی و آیتاللـه حـاج شـيخعلی صافـی ،از دنیـا رفتهانـد و تنهـا آیتاللـه العظمي حاج شـيخ
لطفاللـه صافـی باقـی ماندهانـد که ایشـان هـم چیز زیـادی در خاطـر ندارنـد؛ چنانکه اظهـار میکردند حتـی آمدن دکتر حسـابی
نـزد آیتاللـه العظمـي بروجـردی را هم بـه یـاد نمیآورند».
 .2ترتیببندی و شمارهگذاری این قرائن ،از نگارنده است .در متن مصاحبه ،این قرائن بطور پراکنده درج شده است.

39

[ ...]1گفتنـی اسـت کـه آیتاللـه العظمـي بروجـردی دیدارهـای خـود را رسـانهای

نمیکردنـد و همـه از مالقاتهـای ایشـان بـا شـخصیتها و سیاسـتمداران باخبـر
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

نمیشـدند .حتـی برخـی از اطرافیـان از ایشـان میخواسـتند کـه نتیجـه دیدارهـای خود
را اعلام کننـد تـا مـردم از خدماتشـان آ گاه شـوند؛ امـا ایشـان ضرورتـی بـرای ایـن کار

نمیدیدنـد .بنابرایـن دربـاره مکاتبات ایشـان با انیشـتین نیز طبیعی اسـت که بسـیاری از

نزدیـکان ایشـان اطالعـی نداشـته باشـند...

[ ]2بنـده در حـاالت انیشـتین مطالعـه کـردهام .ایشـان شـخصیت جامعی بوده اسـت و
تفکـرش تنهـا به فیزیک محـدود نبود؛ بلکـه در زمینه موضوعـات دیگر ،از جمله فلسـفه

و کالم اسلامی نیـز مطالعاتی داشـته اسـت .ازایـنرو ،کلمات و پرسـش و پاسـخهایی
کـه در ایـن جریـان از قـول انیشـتین مطـرح شـده اسـت ،امـر بعیدی بـه نظر نمیرسـد؛
چنانکـه آیتاللـه العظمـي صافـی نیـز میفرمودنـد :مطالبـی کـه مطـرح شـده اسـت،

خیلـی بلنـد اسـت و نمیشـود از غیـر آقـای العظمي بروجـردی و انیشـتین صادر شـده

باشـد .در نوشـتههایی کـه بـه انیشـتین نسـبت داده شـده اسـت ،ایشـان فـردی بـه نظـر
میآیـد کـه هـم بـه فلسـفه مسـلط اسـت ،هـم کالم اسلامی را خـوب میفهمـد و هـم

بـا سـخنان اخبار یهـا و مکتـب آنهـا و عالمـه مجلسـی و دیگـران آشناسـت .ازاینرو،

بهراحتـی نمیتـوان ادعـا کـرد کـه کسـی ایـن گفتوگـو و پرسـش و پاسـخ را سـاخته و
پرداخته باشـد.

[ ]3آیتاللـه العظمـي بروجـردی بـا طیـف گسـتردهای از اسـاتید و حتی  برخـی از
سیاسـتمداران بازنشسـته مرتبـط بودنـد؛ ماننـد تقیزاده  کـه بـه آیتاللـه العظمـي

بروجـردی ابـراز عالقـه میکـرد و دیدارهایـی نیـز با ایشـان داشـت .بدیعالزمـان فروزانفر
نیـز بـا ایشـان در ارتباط بود .من از خود ایشـان شـنیدم که گفتنـد :روزی خدمت آیتالله

العظمـي بروجـردی رسـیدیم و عـرض کردیـم« :ما بـه ایـن نتیجه رسـیدهایم که شـیعه از
 آغاز شـده اسـت» .ایشـان که تـا پیش از ایـن جمله آرام نشسـته
زمـان امـام صـادق 
بودنـد ،ناگهـان برافروختـه شـدند و طـرز نشسـتن خـود را عـوض کردنـد و فرمودنـد:

«مـن از شـما تعجـب میکنـم .شـما چـرا این حـرف را میزنیـد؟» آنگاه ایشـان شـروع
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کردنـد بـراي اثبـات اینکه شـیعه از زمان رسـول خدا  شـروع شـده اسـت .حـدود دو

سـاعت توضیـح دادنـد؛ روایـت خواندنـد و شـاهد آوردنـد .پـس از آنکه سخنانشـان

تمـام شـد ،عـرض کـردم« :مطالـب ارزنـدهای بـود؛ کاش این مطالـب را مینوشـتید».
آیتاللـه بروجـردی در زمینـة ارتبـاط بـا اندیشـمندان معاصر خـود و مکاتبـه و مباحثه با

ایشـان اهتمـام داشـتند و بعیـد نیسـت که بـا انیشـتین نیز مرتبـط بوده باشـند.

[ ]4آیتاللـه بروجـردی از یک شـخصیت جامـع علمی برخوردار بودند .ایشـان شـاگرد
جهانگیرخـان قشـقایی و آخونـد مالمحمـد کاشـی بـود و تمـام مراتـب فلسـفه و عرفان

را گذرانـده بودنـد .ایشـان افـزون بـر تسـلط بـر فقه و اصـول ،یک فیلسـوف نیز به شـمار

میرفتنـد .در زمینـه حدیـث نیـز کار کـرده و بر تفسـیر آیات بسـیار مسـلط بودند .ایشـان
بـر اسـاس همیـن غنـای علمـی خـود ،بـا بسـیاری از شـخصیتهای علمـی مکاتبـه

و گفتوگوهایـی داشـتهاند و پاسـخهای مبسـوطی بـه بسـیاری از پرسـشها ارائـه
میکردنـد .ازایـنرو هیـچ ُبعـدی نـدارد که بـا انیشـتین نیـز مکاتباتی داشـته باشـند .این
ً
ً
مسـئله قابـل تکذیـب نیسـت و ثبوتـا ممکن اسـت؛ هرچنـد اثباتـا نمیتوان دلیلـی بر آن
ارائـه کرد.

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
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ایشـان فرمودنـد« :در مقدمات جامـع احادیث شـیعه این مطالب را نوشـتهام» .بنابراین،

ً
[ ]5معمـوال نامههـای آیتالله العظمي بروجردی ،به فارسـی یا عربی نوشـته میشـدند.
ً
بنابرایـن در صـورت صحـت ایـن نامهنگار یهـا ،به یـک مترجم نیـاز میبود کـه احتماال
خـود دکتـر حسـابی این نقـش را بر عهـده داشـتند؛ چـون این نامهها پسـت نمیشـدند

و از طریـق دکتـر حسـابی به انیشـتین میرسـیدند .در نتیجـه ،نقش دکتر حسـابی در حل
ایـن معمـا بسـیار زیاد اسـت .ازاینرو باید با بسـتگان ایشـان ارتباط یافـت و پیگیری کرد
کـه آیـا در کتابخانه شـخصی ایشـان ،آثـاری در این زمینه هسـت یا خیر

[ ]6هیـچ بعـدی نـدارد کـه بیـن ایـن دو شـخصیت ،رفاقتـی بـوده و نامهنگار یهـای

صـورت گرفتـه باشـد .آیتاللـه العظمـي بروجـردی شـخصیت بسـیار پرحوصلـهای
داشـتند و کسـی بودنـد که با وجـود گرفتار یها و مشـکالت بسـیار ،سـاعتهای زیادی

بـرای پاسـخ بـه نامهای وقت میگذاشـتند .ایشـان انیشـتین را میشـناختند و اهمیت کار

را تشـخیص میدادنـد .ازایـنرو ممکن اسـت که ایشـان بـا انیشـتین وارد مباحث جزئی
شـوند و بـه بحـث بپردازند .درخواسـت ما این اسـت کـه در مقام اثبـات این امر ،بیشـتر
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کار شـود؛ یعنـی دسـتخط انیشـتین دیده شـود».

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

آیـت اللـه علـوی بروجـردی در ایـن بیانـات ،تأکیـد میکنـد کـه «هیـچ ُبعـدی نـدارد که با
ً
انیشـتین نیـز مکاتباتـی داشـته باشـند .این مسـئله قابـل تکذیـب نیسـت و ثبوتا ممکن اسـت؛
ً
هرچنـد اثباتـا نمیتـوان دلیلـی بـر آن ارائـه کـرد» .لـذا معتقـد اسـت کـه «اگـر نامـه آیتاللـه
العظمـي بروجـردی بـه انیشـتین و یـا نامـه انیشـتین به ایشـان پیدا شـود ،ایـن مشـکل نیز حل
خواهـد شـد .ایـن امـر قابـل پیگیـری اسـت» .ایشـان در بیانات خـود همـگان را به مسـاعدت
در پیـدا کـردن نامههـای رد و بـدل شـده ،دعـوت میکنـد« :بنـده از کسـانی کـه میتواننـد در
ً
ایـن زمینـه راهگشـا باشـند ،میخواهـم که مـا را در حل ایـن معما یـاری کنند .اگر کسـی واقعا
چنیـن نامـهای از انیشـتین را یافتـه اسـت ،مـا را در جریان قـرار دهـد» .باتوجه به در میـان بودن
پـای یکـی از پهلویهـا در ایـن ماجـرا ،ایشـان اعلام میکنـد کـه «نباید ایـن قضیه را سیاسـی
کـرد .اینکـه آقـای حمیدرضا پهلـوی این کتاب را خریده اسـت ،یـا دیگری ،در جـای خود قابل
تحسـین اسـت؛ اما نباید با نگاه سیاسـی به آن نگریسـت» .جالبتر آنکه ایشـان امیدوار اسـت
کـه کتـاب حمیدرضـا پهلـوی و دکتـر مهـدوی و ...روزی بـه دسـت بیایـد و ایشـان بتوانـد این
اثـر را بـه دنیـا عرضـه کننـد .در این زمینـه چنین گفتهانـد« :ما بایـد این کتـاب را بـه دنیا عرضه
کنیـم .بنـده اعلام میکنـم کـه ما حاضریـم خودمان بـه هرجایی کـه الزم اسـت برویـم و افراد
و متخصصانـی را کـه در ایـن زمینـه آگاهـی دارنـد ،از نزدیک ببینیم و بـا آنها مذاکـره کنیم .این
مسـئله بـرای مـا مهم اسـت که ثابت شـود معارف مـا ،حتـی در جامعه علمی وزین و سـنگینی
در سـطح انیشـتن مخاطب دارد».
آنگونـه کـه میخوانیـد ،فقـدان دانش تاریخـی موجب میشـود که برخی مجعـوالت قطعی
(کـه جعـل کننـدگان نیز بطلان آن را پذیرفتهانـد) در باالترین سـطوح حوزوی جایـگاه و پایگاه
اثبـات آن ارائـه گـردد! و جالبتر آنکه ،منتقـدان این
پیـدا کنـد و حتـی شـوربختانه قرائنی بـرای
ِ

ماجـرا ،بـه دلیـل وجود فـردی از خاندان پهلوی ،به پرهیز از سـوگیری سیاسـی توصیه میشـوند
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اخـوان عمومـی داده میشـود .اینجاسـت کـه
کـردن ایـن مجعـوالت تاریخـی ،فر
و بـرای پیـدا
ِ
ِ
ً
برآشـفتی جنـاب آقـای جعفریـان معنـا پیـدا میکنـد و احتمـاال همیـن سـخنان (کـه در نیمـه

اردیبهشـت  )91بیان شـده ،خود منشـأ مراجعه او به مداخل دایرةالمعارف تشـیع و نگارش این
مقـاالت انتقـادی (درسـت سـه ماه بعـد از مصاحبـه آیتالله علـوی بروجـردی در نیمـه مرداد
گرچـه برخـی تعابیـر جناب آقـای جعفریان برآمده از دردمندی ایشـان نسـبت بـه تحریفات
ً
دایرةالمعارفـی و مجعوالت تاریخی اسـت ،امـا قطعا پرهیز او از ادبیـات غیرعلمی و هجوآمیز،
تر نقد او در میـان طیفهای مختلـف از خوانندگان و پژوهشـگران میافزود.
ات
بـر اثـر ِ
گسـترده ِ
ً
چـه اینکـه اساسـا نیـازی بـه اسـتفاده از برخـی تعابیر وجود نداشـت و چه بسـا دسـتمایه سـوء
مانـدن اصل ماجـرای تحریفات و مجعـوالت گردد.
اسـتفاده رسـانهای و مغفول
ِ ِ
پاسخ دائرة المعارف تشیع به نقدهای رسول جعفریان و نقدِ آن

پـس از انتشـار چهارمیـن مقالـه انتقـادی حجـت االسلام رسـول جعفریـان در بـاره برخی
مداخـل از دایرةالمعـارف تشـیع ،دبیرخانـه ایـن مرکز ،توضیحاتـی را ارئـه کرد .در ایـن جوابیه،
ضمـن پذیـرش اغالط فاحش منـدرج در آن دائرةالمعـارف ،و عذرخواهـی از مخاطبان ،تقصیر
وقـوع چنیـن اغلاط تاریخی را به گردن ویراسـتار سـه جلد آخـر (مجلدات دوازدهم ،سـیزدهم
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 )91شـده است.

و چهاردهـم) انداخـت و اصلاح ایـن اشـتباهات را وعـده داد .در جوابیه دائرةالمعارف تشـیع،
ِ
خطـاب به مدیر سـایت منتشـر کننـده یادداشـتهای جعفریـان ،چنین آمده اسـت:
مدیر محترم سایت خبرآنالین
با سالم و احترام
عطـف بـه نقـد منتشـره در آن سـایت بـه قلـم دانشـمند ارجمنـد جنـاب حجةاالسلام
والمسـلمین رسـول جعفریـان ،دربـاره مدخلهایـی در دایرةالمعارف تشـیع ،نکات ذیل
را بـه اطلاع میرسـاند:

مدخلهـای مذکور به قلم آقای سـیداحمد سـجادی اسـت کـه در تعـدادی از مجلدات
پایانـی ایـن مجموعـه با ویراسـتاران همـکاری داشـتند و به جهـت برخی دقـت نظرهای

مشـاهده شـده در ایشـان مسـئولیت بازخوانـی و اصلاح نسـخه نهایـی متـن بـه ایشـان
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سـپرده شـده بـود و نام ایشـان به عنـوان ویراسـتار در صفحه شناسـنامه ایـن مجلدات به
چشـم میخورد.

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

ویراسـتاران اصلـی ،اندکـی پـس از چـاپ مجلـدات بازنگریسـته ایشـان دریافتنـد کـه
متأسـفانه آقـای سـجادی ،بـا نقـض امانـت ،مداخلی را بـی آنکه بـه رؤیـت و تصویب

ویراسـتاران رسـیده باشـد ،به قلم خود یا برخی دوستانشـان بـر مداخل اصلـی افزودهاند
یـا بنـدی از مداخـل نگاشـته شـده بـه قلم دیگـران را کاسـته یـا بـر آن افزودهاند.

ً
ایـن مطالـب یـا مداخـل افـزوده شـده عمومـا محتـوای مشـترکی دارنـد و در آنهـا بـا
ً
اسـتناداتی غریـب و البتـه تمامـا بیپایـه ،ادعـا شـده اسـت کـه برخـی از مشـاهیر عالـم
غربـی در پایـان عمـر بـه تشـیع گرویدهانـد یـا از نوعـی اخبار یگـری مورد عالقـة مؤلف
دفـاع شـده و نظایـر اینهـا .در عمـوم ایـن مدخلهـا نیـز بـه آثار بـه اصطلاح تحقیقی
چنـد نویسـنده معلـوم الحـال یـا مجهـول الحـال وصندوقچـة اسـرار آنها ارجـاع داده

شـده است.

ویراسـتاران ،پـس از آ گاهـی از ایـن امـر ،کـه متأسـفانه پـس از چـاپ جلد سـیزدهم رخ
داد ،در نسـخه آمـادة چـاپ جلـد چهاردهـم تجدیـد نظـر کردنـد و تـا آنجا که به چشـم
آمـد بـه حـذف مطالب مذکـور دسـت یازیدنـد و البتـه از این مجلـد نیز آقای سـجادی

دیگـر نقشـی در ویرایـش یـا حتی نـگارش مطالـب ندارند.

ّ
محقق و ّ
مـورخ گرانمایـه ،جناب آقـای دکتر
دایرةالمعـارف تشـیع بـا تشـکر از دقتنظـر
جعفریـان و ضمـن پـوزش از مخاطبـان و خواننـدگان فرهیختـه دایرةالمعارف تشـیع ،به
اطلاع میرسـاند کـه در تجدیدچـاپ سـه مجلـد اخیر ایـن اثر (یعنـی مجلـدات یازده،

دوازده و سـیزدهم ،گرچه قلمفرسـایی ایشـان بیشـتر در مجلد دوازدهم نمود داشته است)
ً
ایـن نـوع مدخلهـا و مطالـب البته معدود ـ کـه عموما خـارج از طـرح مدخلنامه بودند
ـ حـذف شـدهاند و امیـد میبریـم کـه در ویرایـش جدیـد دایرةالمعـارف ،کـه در حـال
طرحریـزی اسـت ،علاوه بـر تعمیـق مطالـب و تهذیـب مدخلهـا ،اینگونـه سـهوها و
خطاهـا بـه طـور کلـی مرتفـع شـود و در ایـن راه از محققـان و مؤلفـان ارجمنـد تقاضای
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یـاری و همراهـی داریم.

با تشکر
1

توضیحـات «دبیرخانـه دایرةالمعـارف تشـیع» تأمالتـی را در پـی دارد کـه برخـی از آنها در
ادامـه میآیـد:
 )1مسـئولیت اشـتباهات و مجعوالت را به گردن نویسـنده و یکی از ویراستاران دایرةالمعارف
انداختـ ه و چنیـن گفتهانـد « :مدخلهـای مذکور به قلم آقای سـیداحمد سـجادی اسـت که در
تعـدادی از مجلـدات پایانـی ایـن مجموعه بـا ویراسـتاران همکاری داشـتند و بـه جهت برخی
دقـت نظرهـای مشـاهده شـده در ایشـان ،مسـئولیت بازخوانـی و اصالح نسـخه نهایـی متن به
ایشـان سـپرده شـده بـود و نام ایشـان به عنـوان ویراسـتار در صفحه شناسـنامه این مجلـدات به
چشـم میخورد».
اگـر «دقتنظـر» نویسـنده محتـرم بـرای مسـئولین دایرةالمعارف به اثبات رسـیده بـود ،پس
ً
یـا در ارزیابی ایشـان دقـت کافی صورت نپذیرفته که اشـتباهش مسـتقیما متوجه مسـئولین این
دایرةالمعـارف اسـت و یـا آنکـه مالک «دقـت نظر» ،امری نوعی تلقی نشـده اسـت! چـه اینکه
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دبیرخانة دایرةالمعارف تشیع

اگـر ایشـان اهـل دقـت بودهانـد ،ایـن مجعـوالت و تحریفـات ریشـه در کجـا دارد؟! وانگهـی،
ً
انتشـار عمومی توسـط
مضمون یـک اثر دایرةالمعارفی ،پیش از
مگـر نه آنکه منطقا میبایسـت
ِ
ِ
محترم این
سرویراسـتاران مـورد ارزیابـی محتوائی قـرار گیـرد؟ در این صـورت ،سرویراسـتار ِان
ِ
دایرةالمعـارف ،از چـه رو بـه تکلیف ذاتـی خود عمـل ننمودهاند؟

 .2در این جوابیه آمده اسـت« :ویراسـتاران اصلی ،اندکی پس از چاپ مجلدات بازنگریسـته
ایشـان دریافتنـد کـه متأسـفانه آقای سـجادی ،با نقـض امانـت ،مداخلـی را بی آنکه بـه رؤیت
و تصویـب ویراسـتاران رسـیده باشـد ،بـه قلـم خـود یـا برخـی دوستانشـان بر مداخـل اصلی
افزودهانـد یـا بنـدی از مداخل نگاشـته شـده به قلـم دیگران را کاسـته یـا بـر آن افزودهاند»
انتشـار متـن ،به بازنگـری آن
آیـا ویراسـتار ِان اصلـی یـک دایرةالمعـارف میبایسـت بعـد از
ِ
 .1این جوابیه در تاریخ (چهارشنبه  18مرداد  )1391در سایت خبرآنالین منتشر شده است .بنگرید به:
http://www.khabaronline.ir/detail/234401/weblog/news
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بپردازنـد یـا پیش از آن؟ عذر بدتر از گناه آنکه ،این ویراسـتار ِان محترم ،چند سـال بعد از انتشـار
هـم متوجـه اشـتباهات و تحریفـات موجود نشـدهاند .چـه اینکه در همیـن جوابیـه میخوانیم:

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

« ویراسـتاران ،پـس از آگاهـی از ایـن امر ،که متأسـفانه پس از چـاپ جلد سـیزدهم رخ داد ،در
نسـخه آمـادة چـاپ جلـد چهاردهـم تجدید نظـر کردنـد و تا آنجـا که به چشـم آمد بـه حذف
مطالـب مذکور دسـت یازیدنـد و البته از ایـن مجلد نیز آقای سـجادی دیگر نقشـی در ویرایش
یا حتی نـگارش مطالـب ندارند».
گفتنـی اسـت جلد 11ایـن مجموعه در سـال  ،1384جلـد 12در سـال  ،1386و جلد 13آن
در سـال  ،1388منتشـر شـده اسـت .و بـا وجود آنکه جنـاب آقای سـجادی از جلـد یازدهم در
1
ات ویراسـتاران ،تا دو سـال پس از
کسـوت نویسـنده و ویراسـتار به فعالیت میپرداختـه  ،حضر ِ

انتشـار جلـد یازدهم) ،هنوز مؤفـق به بازنگری
انتشـار جلـد دوازدهم (یعنی چهار سـال پس از
ِ
ِ

کشـف تحریفـات او نشـده بودنـد! و بـاز عجیب اسـت کـه از سـال  88که ویراسـتاران
متـن ،و
ِ
محتـرم و مسـئولین ایـن دایرةالمعـارف ،بـه اشـتباهات و تحریفـات و نقـض امانـت ،توسـط

جناب جعفریان بلند میشـود ،سـکوت
ویراسـتار پـی بردهانـد تا ِ
اض ِ
سـال  91که صـدای اعتـر ِ
پیشـه کردهاند؟ و از چه رو الاقل اشـتباهات نوشـتهجات او را به توسـط نویسـندگان امین و اهل

اطلاع ،اصلاح نکردهانـد؟ آیـا تا این پایـه تسـامح و سـهلانگاری در عرصه خطیـر پژوهش و
عرصـه دانـش عمومی ،پذیرفته اسـت؟
سـؤال دیگـر آنکـه اگـر «آقای سـجادی ،بـا نقض امانـت ،مداخلـی را بـی آنکه بـه رؤیت و
تصویـب ویراسـتاران رسـیده باشـد ،بـه قلـم خـود یـا برخـی دوستانشـان بـر مداخـل اصلـی
افزودهانـد یـا بنـدی از مداخـل نگاشـته شـده بـه قلـم دیگران را کاسـته یـا بـر آن افزودهانـد» ،و
چنیـن خبـط بزرگـی را عامدانه و بدون اطالع سرویراسـتاران محتـرم انجام دادهانـد ،چرا تا کنون
هیـچ اقـدام حقوقی در برخورد با ایشـان صـورت نگرفته تا مایه عبـرت دیگران گـردد و ر ِاه جعل
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 .1در همیـن جوابیـه بـه ایـن معنـا تصریـح شـده اسـت « :به اطلاع میرسـاند کـه در تجدیدچاپ سـه مجلد اخیـر این اثـر (یعنی
مجلـدات یـازده ،دوازده و سـیزدهم ،گرچـه قلمفرسـایی ایشـان بیشـتر در مجلـد دوازدهـم نمود داشـته اسـت) این نـوع مدخلها و
ً
مطالـب البتـه معـدود ـ کـه عموما خـارج از طرح مدخلنامـه بودند ـ حـذف شـدهاند» .همانگونه کـه میبینید ،گرچه قلمفرسـایی
سـجادی بیشـتر در جلـد دوازدهـم نمود داشـته ،امـا او از جلد یازدهـم در دایرةالمعارف مدخلیت داشـته اسـت.

دسـتبرد صـورت گرفته اسـت! این مسـئله زنگ خطری اسـت که نشـان میدهد مراکـز علمی و
دایرةالمعارفنـگاری ایـران تـا چـه انـدازه در معرض دسـتبرد علمی آشـکار قـرار دارند.
عجیـب آنکـه دبیرخانـه دایرةالمعـارف تشـیع خـود اذعـان دارد که «ایـن مطالب یـا مداخل
ً
ً
افـزوده شـده ،عموما محتوای مشـترکی دارند و در آنها با اسـتناداتی غریب و البتـه تماما بیپایه،
ادعا شـده اسـت که برخی از مشـاهیر عالـم غربی در پایان عمر به تشـیع گرویدهانـد یا از نوعی
اخباریگـری مـورد عالقـة مؤلف دفاع شـده و نظایـر اینهـا» .و عجیبتر آنکـه پذیرفتهاند «در
عمـوم ایـن مدخلهـا نیـز به آثـار به اصطلاح تحقیقی چند نویسـنده معلـوم الحال یـا مجهول
الحـال وصندوقچة اسـرار آنها ارجاع داده شـده اسـت».
در پایـان نیـز ،بعـد از تشـکر از ناقـد ،و «ضمـن پـوزش از مخاطبـان و خواننـدگان فرهیخته
دایرةالمعارف تشـیع» ،اعالم شـده که «در تجدیدچاپ سـه مجلد اخیر این اثر (یعنی مجلدات

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

ً
و تحریـف در منابـع علمی کشـور را بربنـدد؟ و اینکه اساسـا این حجم از «نقـض امانت» آنهم
ً
صـورت سـازمانیافته ،بیسـابقه اسـت کـه در آن ،اساسـا برخـی مداخـل بـدون تصویـب
بـه
ِ
شـورای سیاسـتگذاری و هیئـت سرویراسـتاری ،افـزوده شـده یـا در محتـوای برخـی مداخل

یازده ،دوازده و سـیزدهم ،گرچه قلمفرسـایی ایشـان بیشـتر در مجلد دوازدهم نمود داشته است)
ً
ایـن نـوع مدخلهـا و مطالـب البتـه معـدود ـ کـه عمومـا خـارج از طـرح مدخلنامـه بودنـد ـ
حـذف شـدهاند» و همچنیـن اظهار امیـدواری کردهانـد «کـه در ویرایش جدیـد دایرةالمعارف،
کـه در حـال طرحریزی اسـت ،علاوه بر تعمیـق مطالب و تهذیـب مدخلها ،اینگونه سـهوها
و خطاهـا بـه طـور کلی مرتفع شـود» و در ایـن راه «از محققان و مؤلفان ارجمنـد تقاضای یاری
و همراهی» شـده است.
گرچـه اعتـراف به مجعـوالت ،عذرخواهـی از مخاطبان و تالش بـرای جبر ِان مافـات ،امری

اسـت پسـندیده و قابـل تقدیـر ،اما بعید اسـت صرف یـک عذرخواهی خشـک و خالـی بتواند
علمی برخی
ضربههـای جبرانناپذیـر بر اعتبار جامعه علمی کشـور و خدشـهدار کـردن حیثیت ِ
ایت مجعوالت به پژوهشهای
نویسـندگان محترم دایرةالمعارف تشـیع و خسـر ِ
ات ناشی از سـر ِ

علمی ،را جبران سـازد!
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جالـب آنکه سلسـله یادداشـتهای جناب آقـای جعفریان ،بعـد از این جوابیـه نیز همچنان
ً
ادامـه یافـت و گفتـه شـده پس از نقدهـای بعدی آقـای جعفریان ،ظاهرا سرویراسـتار بـا نامهای
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

خصوصـی خطـاب بـه آقـای جعفریـان از خـود دفـاع نمـوده اسـت .1هرچنـد ایـن پاسـخ یـا

علمی
ِ
توضیحـات خصوصـی در موضوعـی با ایـن درجه از اهمیت ،کـه اثرگذاری اجتماعـی و ِ
گسـترده دادر ،چنـدان قابل قبول و ارزشـگذاری نیسـت.
در مـورد جوابیـه دبیرخانـه دایرةالمعارف تشـیع نکتـهای که وجود دارد ،سـلب مسـئولیت از
مجموعـه و ارجـاع همـه مشـکالت علمـی به یک نفـر ،یعنی جناب آقای سـیداحمد سـجادی
ِ
اسـت .هرچنـد که طبق نظـر حضرات ،همـه تقصیرات به عهده وی باشـد ،بازهم از مسـئولیت
و قصـور و تقصیـر سـایر سرویراسـتاران چیزی نخواهد کاسـت! امـا در ادامه به بررسـی مدعای
دایرةالمعـارف تشـیع در میـزان مدخلیت جناب آقای سـجادی در وقوع ایـن مجعوالت تاریخی
بـه مداخل ،خواهیـم پرداخت.

سـید احمـد سـجادی ،از اعضـای هیئـت ناظـران دایرةالمعارف تشـیع اسـت 2.او در گفتگو

بـا یکـی از خبرگزاریهـای رسـمی کشـور 3بـه اختلاف نظرهای خـود با سـایر سرویراسـتاران
و مسـئولین دایرةالمعـارف تشـیع اشـاره میکند و «اختالفـات ایدئولوژیـک» را موجب تعطیلی
ایـن مجموعـه برمیشـمارد و اینچنین میگویـد« :برخی اختالفهـا ،اختلاف در دیدگاههای
ایدئولوژیـک بـود و از نظر اعتقـادی ،تضادهایی وجود داشـت» .4او در توضیـح این اختالفات،
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 .1نقل از پایگاه اطالعرسانی «کتاب ناب»:
http://www.ketabenaab.com/19/05/1391
 .2سـجادی در گفتگـو بـا خبرگـزاری فـارس ،بـه این مسـئله اشـاره میکنـد« :آقایان کامـران فانـی ،بهاءالدیـن خرمشـاهی و بنده از
اعضـاء هیـأت ناظـران دائرةالمعـارف تشـیع بودیم امـا در این میـان نیز اختالف نظرهایـی وجود داشـت و اتفاقنظر حاصل نشـد در
حالـی کـه قـرار بـود این اختالفـات کنار گذاشـته شـود و کار تدویـن دائرةالمعـارف ادامـه یابد اما متأسـفانه این طور نشـد».
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931129000906
« .3اختالفـات ایدئولوژیـک باعـث تعطیلی دائرةالمعارف تشـیع شـد /انتشـارات حکمت به وعـده خود عمل نکـرد»)۹۳/11/۳۰(،
خبرگـزاری فارس:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931129000906
 .4او در توضیح این اختالفات ،چنین میگوید:
« بـه طـور مثـال خود بنـده مخالـف صددرصد چاپ مقالـه «قرةالعین» بـودم ،چرا کـه یک زن بابیمذهـب ،مروج مکتـب انحرافی
بابیـه بـود و بـه لحـاظ اخالقـی دارای انحطـاط بـود و معتقدم معنا نـدارد که مـا در دائرةالمعـارف تشـیع و در قالب نقـد بخواهیم نام
قرةالعیـن را ببریم.

چنیـن اضافـه میکند:
را از دسـت داد و کسـی نبـود ایـن اختالفـات را جمـع کند و یـک جمعبنـدی در نظرات

حاصـل شـود و چـون بنده مشـاهده کردم کـه مسـیر دائرةالمعـارف ،یک مسـیر انحرافی
شـده ،بـه لحـاظ ایدئولوژیکی نمیتوانسـتم بـا آنها کنـار بیایم.

علاوه بـر ایـن اختلاف ایدئولوژیکـی ،عـدم تحقق یک سـری حقوق مـادی هم بـود که در
تعطیلـی دائرةالمعـارف تشـیع نقش داشـت ...اما به هر حـال علت اصلی تعطیلـی ،عدم توافق
نظـر میـان اعضای مجموعه باعث شـد دائرةالمعارف تشـیع کـه کاری ارزشـمند و بینظیر بود،

نیمـه کاره رها و تعطیل شـود».1

سـجادی در پاسـخ به سـؤالی در مورد اختالف نظرهای خود با بهاءالدین خرمشاهی،
فارس :اما مشاهده میشود نام بعضی از مخالفان و معاندان اسالم و اهلبیت برده شده؟
اگـر نـام یزیـد را میبریـم بـه دلیل آن اسـت کـه یزید ،نقطه مقابل تشـیع اسـت و بـه عنوان یک شـخصیت منفـی که به شـیعه و امام
ی هسـتند .امـا افرادی
حسـین  ظلـم بسـیاری روا داشـته اسـت ،بایـد مـورد نقـد قـرار گیرد چـون آنهـا در جایـگاه نقط ه نظـر منف 
هسـتند کـه نقطـه مقابل تشـیع محسـوب نمیشـوند مثلا «قرةالعیـن» از اعضـای مکتب بابیـه و یک مکتب فاسـد اسـت و خودش
هـم انسـان درسـتی نبـود و ایـن گونـه نبود بگوییـم قرةالعین میخواسـته با شـیعه بجنگـد و بلکه بـه دنبال این بود که به وسـیله سـید
ََ
محمدعلـی باب یـک مذهبـی را علم کند.
بنابرایـن مسـائل مرتبط با شـیعه باید یا ربط مثبت داشـته باشـد مانند علمـا و ائمهاطهـار  و اصحاب اهل بیت  یـا ربط منفی.
افـرادی مثـل شـمر و یزیـد که نقطه مقابل تشـیع هسـتند لـذا افرادی کـه مابین این دو گـروه قـرار دارند دیگر معنـا ندارد نامـی از آنها
بـرده شـود؛ هماننـد رجال صوفیه کـه جنبه تبلیغی پیـدا کردهاند» .ر.ک :گفتگوی سـیداحمد سـجادی با خبرگزاری فارس .پیشـین.
 .1او این اختالف نظرها را اینچنین توضیح داده است:
«فارس :این اختالف قابل اصالح نبود؟
بـا توجـه بـه مخالفتهایـی کـه بنـده داشـتم ،مشـاهده میکردیـم در مقـاالت نویسـندگان ،صحبـت از یـک سـری اعتقـادات
علیاللهیهـا یـا یـک سـری افـراد میشـود کـه جنبـه تبلیغـی دارد و وقتـی بـه عنـوان ویراسـتار میخواسـتیم مطالـب را ویرایـش و
اصلاح کنیـم ،نویسـنده ناراحـت میشـد و انتقـاد میکـرد! از ایـن رو دائرةالمعـارف بعد از فـوت خانم محبـی و مرحوم آقـای دکتر
صـدر آن اتحـاد و انسـجام را از دسـت داد و کسـی نبـود ایـن اختالفـات را جمـع کنـد و یـک جمعبنـدی در نظـرات حاصل شـود و
چـون بنده مشـاهده کردم که مسـیر دائرةالمعارف ،یک مسـیر انحرافی شـده ،بـه لحاظ ایدئولوژیکی نمیتوانسـتم با آنهـا کنار بیایم.
علاوه بـر ایـن اختلاف ایدئولوژیکی ،عدم تحقق یک سـری حقوق مـادی هم بود که در تعطیلی دائرةالمعارف تشـیع نقش داشـت؛
عمـوم نویسـندگان از اینکـه دسـتمزد مقاالتشـان پرداخـت نمیشـد ناراحت بودند و متأسـفانه مشـاهده کردیم مسـئوالن انتشـارات
حکمـت بـا توجـه بـه میـراث و اموالـی کـه از خانم محبـی و آقای دکتـر صدر به جـا مانده بـوده تالشـی در راسـتای پرداخت حقوق
مادی نویسـندگان نداشتند.
امـا بـه هـر حال علت اصلـی تعطیلی ،عدم توافـق نظر میان اعضـای مجموعه باعث شـد دائرةالمعارف تشـیع که کاری ارزشـمند و
بینظیـر بـود ،نیمـه کاره رها و تعطیل شـود» .ر.ک :گفتگوی سـیداحمد سـجادی با خبرگزاری فـارس .همان.
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«دائرةالمعـارف بعـد از فـوت خانم محبی و مرحـوم آقای دکتر صدر آن اتحاد و انسـجام
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ً
مرام علمـی او را نیز نشـان میدهـد و چه
و
مشـی
ضمنا
بـه نکتـه جالبـی اشـاره کرده کـه
ِ
بسـا ،بسـیاری از مجعـوالت و سـخنان سسـت در مـورد تشـیع ،ریشـه در همیـن رویه و

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

روحیـه وی داشـته باشـد .این سـؤال و جواب در پـی میآید:

«ایراد اصلی که آقای خرمشاهی به شما میگرفت ،چه بود؟

از آنجایـی کـه مـا تاکنـون در تاریـخ فیزیـک و شـیمی ،هیچ کتابی ،مدرک و سـند مسـتدلی
کـه جامع باشـد نداشـتهایم بـه اتفاق یک سـری از جوانانی که رشـته تحصیلیشـان مهندسـی
یـا فیزیـک و شـیمی بود تاریـخ جامعی از علـم فیزیک و شـیمی در شـیعه ارائه دادیـم ،با وجود
اینکـه زحمـت بسـیاری برای آن کشـیده بودیـم اما متأسـفانه آقایان خرمشـاهی و فانـی با چاپ
آن موافقـت نکردنـد و علیرغـم اینکـه آقـای رئیس هیأت امنـا هم انتشـار آن را تائید کـرده بود،
حـرف ایشـان را مبنـی بر چاپ این مقالـه نپذیرفتند و فقط  3-2صفحـه از آن به صورت گلچین
چـاپ شـد که یـک دهم یا یک بیسـتم مقالـه اصلی هـم نبود.
آقـای خرمشـاهی و آقـای فانـی معتقـد بودنـد طبـق دیـدگاه مـا تـا کنـون کسـی در
دائرةالمعارفنویسـی یـا شـرح حالنویسـی آثـار شـیعه ،چنیـن کاری انجـام نـداده اسـت کـه
بخواهـد مباحـث فیزیـک و شـیمی یـا مثلثـات و  ...مطالب علمی شـیعه را یکجا جمـع کند و
بایـد در مجموعـه دیگـری عنـوان شـوند.
مـا میگفتیـم کاری با سـایر افراد نداریم بلکه میخواهیم تمام دانشـمندان شـیعی از جابربن
حیان گرفته تا مرحوم پرفسـور حسـابی و پرفسـور مرحوم ابوالحسـن شـیخ (پدر شـیمی ایران)
را بـه صـورت خالصـه بیـان کنیـم اما تعبیر آقـای خرمشـاهی این بود کـه چنیـن کاری متعارف
نیسـت و نخواهیـم گذاشـت کـه ایـن مقالـه چـاپ شـود .این اقـدام آقـای خرمشـاهی موجب
دلگیـری مرحـوم آقـای صـدر شـد و کار تدویـن دائرةالمعـارف فقـط بـه احتـرام خانـم محبـی
ادامـه یافـت .بعـد از ایـن کـه خانـم محبـی از دنیـا رفـت متوجـه شـدم حـدود  100صفحه از
مقـاالت مـا کـه قـرار بـود در جلد چهـارم به چاپ برسـد حذف شـده بـود از جمله علـم کیمیا
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کـه مـدارک معتبری بـرای آن ارائه شـده بود و عنـوان میکردند کـه کیمیا (شـیمی) جایگاهی در

دائرةالمعـارف شـیعه ندارد.
اسـتدالل بنـده ایـن بود کـه ما نمیخواسـتیم تنها جنبه مذهبی شـیعه را در نظـر بگیریم بلکه
را در جهـات گوناگـون این زمینههـا بیان کنیم».1

حسـین عسـکری ،نویسـنده کتاب «دانشـنامه نـام آوران سـاوجبالغ» و پژوهشـگر در حوزه
تاریـخ منطقه «سـاوجبالغ و نظرآبـاد» در تاریـخ « »94/1/4یادداشـت جالبـی را در نقد برخی

مداخـل «دایرةالمعـارف تشـیع» در وبلاگ «سـاوجبالغ پژوهـی» منتشـر کـرده اسـت 2.بـر
ً
اسـاس نوشـتههای عسـکری معلوم میشـود که اوال برخالف مدعای «دبیرخانـه دایرةالمعارف
تشـیع» مبنی بر پاالیش نوشـتههای «سـیداحمد سـجادی» در جلد  ،14همچنان افاضات او و
ّ
دوسـتانش در دایرةالمعارف درج شـده اسـت .چه اینکه به نوشته عسکریّ ،
سـیداحمد سجادی

با نام مسـتعار ّ
«سـیداحمد حسـینی» ،نـگارش مدخل «گلپایگانـی» را در جلـد چهاردهم دایره
المعـارف ّ
تشـیع (ص  )335بر عهده داشـته اسـت.
بدتـر آنکـه ،نوشـتههای جنـاب سـجادی و دوسـتش آقـای «رامین تهمورسـی» ،بـه موضوع

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

درصـدد بودیم مکتب شـیعه را بـه لحاظ دینی و علمی بـه جهانیان ارائه کردیم و خدمات شـیعه

«همجنسگرایـی» کشـیده میشـود و شـوربختانه در برخـی مداخـل ،نـام بزرگانـی چـون آیت
اللـه مالعلـی قارپوزآبـادی زنجانـی و آیـت الله العظمـی سـیدمحمدرضا گلپایگانی بـه عنوان
منحـرف « ِفر ِاترنالیسـم  » Fraternalismeیـا قارداشـلیخ (= برادری) درج شـده
حـزب
حامیـان
ِ
ِ
ِ

یادداشـت انتقـادی از «حمیدرضا پهلـوی» نیز نامی بـه میان آمده
اسـت! جالبتـر آنکه در این
ِ
و از او بـه عنـوان یکـی از حامیـان ایـن حزب انحرافی یاد شـده اسـت .3با این وجود چه بسـا نخ

 .1همان.
 .2بـرای مشـاهده متـن کامـل یادداشـت بنگریـد بـه« :آیت اللـه مالعلـی قارپوزآبـادی زنجانـی و فراترنالیسـم «صیغ العقـود» در
دسـتان آلـوده حـزب قارداشـلیق ترکیه» ،حسـین عسـکری ،وبلاگ «سـاوجبالغ پژوهی»؛
http://128askari.parsiblog.com/Posts/720
 .3در ایـن یادداشـت چنیـن آمـده اسـت« :تلاش برخـی چهره هـای رژیم گذشـته هماننـد حمیدرضـا پهلـوی (م 1371ش) فرزند
رضـا شـاه در ترویـج فراترنالیسـم در ایـران قابـل ّ
تامـل اسـت .بـه جملـه ای از او کـه در یکـی از وبلاگ هـای جریـان فراترنالیسـم
وطنـی منعکـس شـدهّ ،
توجه کنیـد« :جوانی مـن را همین سـراب ازدواج تباه و سـیاه کرد!؟» در ایـن وبالگ ،وصیت نامه منتسـب به
حمیدرضـا پهلـوی خطـاب به جنبش فراترنالیسـم درج شـده اسـت».
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ارتبـاط حمیدرضا پهلـوی با پروژه سـجادی و دایرةالمعارف تشـیع نیز شـاید به موضوع
تسـبیح
ِ
ِ
«فراترمینالیسـم» گـره خورده باشـد .در یادداشـت انتقادی عسـکری چنین آمده اسـت:
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

« بـه هنـگام نـگارش زندگـی نامـه «مالعلـی قارپوزآبـادی زنجانـی» گـذرم بـه دایـره
سـیداحمد ّ
اخـوت» نوشـته ّ
المعـارف ّ
تشـیع افتـاد .در ذیـل مدخـل «عقـد ّ
سـجادی به
مطلـب عجیبـی برخـوردم کـه بهانـه نـگارش ایـن یادداشـت شـد.

ّ .1
سـجادی کـه متهـم بـه نقـض امانـت در چنـد جلـد پایانـی دایـره المعـارف ّ
تشـیع
اسـت ،دربـاره عقـد ّ
اخوت نوشـته اسـت« :پیمـان بـرادری و دوسـتی ،از آداب و سـنن

متروکـه اسلامی کـه اکنـون بیشـتر در میـان شـیعیان ترکیـه مرسـوم اسـت و در ایـران بـه
راترنالیسـم
نـدرت مشـاهده مـی شـود ...بزرگترین حزب رسـمی آن اکنون موسـوم بـه ِف ِ

 Fraternalismeیـا قارداشـلیخ (= بـرادری) بـه رهبـری جوانی شـیعه مذهب بـه نام دکتر
احمد عیسـی مرعشـی  -مقیم اسـتانبول  -در کشـور ترکیه فعالیت دارد ،کـه مقاالت آنها
بـه ترکی اسـتانبولی و انگلیسـی و پارسـی و عربی در نشـریاتی به همین عناوین به چشـم
مـی خـورد ...شـعبه اسلامی دیگر ایـن حـزب ،در لنـدن و ایتالیا و نیـز اسـپانیا فعالیت

دارد کـه نمـاد رسـمی آنهـا تصویـر دو بـرادر اسـطوره ای رومـی  -کاسـتور ( )Castorو

پولوکـس ( )Polluxاز صـورت هـای فلکـی جوزا و از بروج دوازده گانه آسـمانی اسـت
ّ
کـه اکنـون در مـوزه مادریـد موجـود مـی باشـد و نمـاد اتحـاد و دوسـتی اسـت .کتـب
ّ
ّ
متعـرض بحـث پیرامـون ایـن عقـد و احـکام فقهـی و لـوازم
بسـیاری از شـیعه و سـنی
ً
شـرعی و حقوقـی آن شـده انـد؛ ولـی از آنجـا که هیچ یـک مسـتقال برای بحـث پیرامون

آن فصلـی کامـل نگشـوده انـد ،لذا مرحـوم مالعلـی [قارپوزآبـادی] قزوینـی زنجانی (م
1290ق) بحـث فقهـی و مختصـری از اخبـار و تاریـخ مربوط بـه این صیغـه را در پایان
کتـاب «صیـغ العقـود» فارسـی خـود آورده و حواشـی مرحـوم ملا ّ
محمدعلـی قراچـه

داغـی تبریـزی  -برگرفتـه از شـرح او بـر این کتـاب  -نیز در برخـی از مواضـع این بحث،
بـا رمـز (شـرح) در انتهـای هر یک به چشـم مـی خـورد .این بخـش از این کتاب توسـط

دکتـر احمـد عیسـی مرعشـی مذکـور ،از پارسـی بـه ترکـی اسـتانبولی ترجمـه و تنقیـح و
تهذیـب شـده کـه آن را بـه صـورت جـزوه ای در اختیـار جوانان شـیعه مذهب ترکیـه قرار
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مـی داده انـد ...اکنـون نیـز آنچـه از صیـغ العقـود به ضمیمـه برخـی تحقیقـات دیگر به

دسـت آمـده ارایه می شـود» (دایـره المعارف ّ
تشـیع ،ج  ،11ص  / 322نقطـه چین ها،
در متـن دایـره المعارف وجـود دارد).

1371ش1992 /م هنگامـی کـه جمـع کثیـری از نوجوانـان و جوانـان شـیعه ترکیـه،

علیـه فمنیسـم قیـام و اعتصاب کـرده و فراترنالیسـم (= حزب بـرادری اسلامی) را بنیان
سـید ّ
نهادنـد ،ایشـان (آیـت اللـه ّ
محمدرضـا گلپایگانـی) از جملـه مراجعـی بودنـد که
همچـون آیـت اللـه خویـی بـه هـواداری از آنهـا فتواهایـی در جواب اسـتفتائات ایشـان

صـادر نمـوده و ایـن اعتصـاب را مشـروع و مفیـد برای آینـده دنیای اسلام دانسـتند...
(اسـتفتائات حـزب بـرادری ترکیـه از محضـر علمـای شـیعه ،دکتـر ّ
سـیداحمد عیسـی

مرعشـی  -اسـتانبول) ...امـا در زمینـه مسـایل غریزی و جنسـی نوجوانان ،ایشـان (آیت

اللـه گلپایگانـی) معتقـد بـه آسـان بـودن احـکام اسلامی در ایـن رابطـه بودنـد؛ البته به
ّ
حـدی کـه محرمـات و معاصـی صـورت نگیـرد( ...اسـتفتائات حـزب بـرادری ،دکتـر
مرعشـی ،سـوال »)470

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
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سـیداحمد ّ
ّ
ّ .2
«سـیداحمد حسـینی» در جلـد چهاردهـم
سـجادی بـا نـام مسـتعار
دایـره المعـارف ّ
تشـیع (ص  )335ذیـل مدخـل «گلپایگانـی» نوشـته اسـت« :در سـال

« .3رامیـن تهمورسـی» از دوسـتان ّ
سـجادی ،در جلـد دوازدهـم دایـره المعـارف ّ
تشـیع

(ص  )2ذیـل مدخـل «غـار اصحـاب کهـف» بـا تکمیـل نوشـته هـای اسـتاد خـود،
اصحـاب کهـف را نیـز به فراترنالیسـم منتسـب کرده و نوشـته اسـت« :از بررسـی زوایای

مختلـف داسـتان اصحـاب کهـف و مکان هـای متعلق به ایشـان ،مـوارد زیر کشـف می
ّ
شـود .1 :اتحـاد و یگانگـی فکـری ،عقیدتـی ،روحـی و عاطفـی آن جوانـان بـا یکدیگر
[!؟] حـال آنکـه بـه اجماع ّ
ّ
مجـرد [!؟] بودند
مورخیـن ،همگی یـا اکثریت آنان پسـرانی

و دور از خویشـان و و دوسـتان بـه غـار پنـاه آوردنـد؛  .2توافـق عـددی اصحـاب کهف
جفت ابیونـی که فرقه ای از آسـینی هـا  Essenesبودند و اسلام
بـا نظـام بـرادری جفـت ِ

نیـز بـه آن دسـتور داده اسـت؛  .3توافـق نـام رود کاسـتر  -در ترکیـه نزدیکی این غـار  -با
بـرادر کاسـتور و پولوکـس کـه ...مجسـمه آن دو کـه دسـت در گردن
نمـاد سـمبلیک دو
ِ

یکدیگـر دارنـد اکنـون در مـوزه مادرید نگهداری میشـود و نماد رسـمی حـزب برادری
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ترکیه (قارداشـلیخ) اسـت».
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع
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عسـکری در بخـش پایانـی یادداشـت خـود ،بـه شـبهات و ایـرادات وارد بـر ایـن مداخـل

میپـردازد 2و یادداشـتش را اینچنیـن بـه پایـان میبـرد« :آیـا وقـت اصلاح ایـن اشـتباه بـه نحو
 .1یادداشت حسین عسکری ،همان.
 .2در ایـن بخـش چنیـن میخوانیـم« :آیـت الله مالعلـی قارپوزآبادی زنجانـی (درگذشـت 1290ق) از فقیهان نامدار شـیعه در قرن
سـیزدهم هجـری قمری اسـت که از روسـتای قارپوزآبـاد (صالحیه فعلـی) از توابع شهرسـتان نظرآباد واقع در اسـتان البرز برخاسـته
«قزوینـی زنجانی» هم نام برده شـده
اسـت .از او در متـون تاریخـی بـا عنـوان هایی همانند «مالعلـی قزوینی»« ،فاضـل قزوینی» و
ِ
ِ
ّ
اسـت .بـه مدت بیسـت سـال در شـهرهای قزویـن ،تهـران و اصفهان به کسـب دانـش پرداخت و پیـش دهتـن از عالمان نام آشـنای
آن روزگار شـاگردی کـرد .او دانـش انـدوزی خـود را نخسـت در نـزد عالمـان شـهر قزویـن آغـاز کـرد و سـپس بـه حوزه درس شـیخ
محمدتقـی برغانـی مشـهور به شـهید ثالث و شـیخ ّ
ّ
محمدصالـح برغانـی بنیانگذار مدرسـه صالحیه قزوین پیوسـت.
حـاج میـرزا حبیـبالله رشـتی مشـهور بـه صاحب بدایـع ،حاج مالعلـی کنی ،آخونـد مال فتـحالله قزوینـی و حاج میرزا محسـن
ّ
اردبیلـی از شـاگردان او در قزویـن بودنـد .مالعلـی مدتـی به حوزه علمیـه اصفهان مهاجـرت کرد و در درس شـماری از اسـتادان آن
مدرسـه حاضـر شـد کـه از جمله آنان شـیخ ّ
محمدتقـی اصفهانی نویسـنده کتـاب هدایه المسترشـدین اسـت .مالعلـی از او اجازه
اجتهـاد گرفـت و دگربـاره به قزوین بازگشـت.
برخـی عالمـان هـم روزگار با مالعلی در مسـأله فقاهت ،او را بر اسـتادش (شـیخ ّ
محمدتقی) ترجیـح دادند و با بـودن او تقلید فقهی
از اسـتادش را درسـت نمیدانسـتند .او در شـهر قزویـن ،محضـر آخونـد مال عبدالکریـم ایروانی را نیـز درک کرد کـه در دانش اصول
ّ
فقـه شـهرت فـراوان داشـت .مـدت دوازده سـال از او درس آموخـت کـه در نهایـت ،ایروانـی نیز بـه او اجازه اجتهـاد داد و بـه توانایی
ی توان تقلید شـرعی
علمـیاش تأکیـد کـرد .شـخصی از ایروانـی اسـتفتاء کـرد که امـروز اعلم کیسـت و کدام کـس را در قزویـن م 
کـرد؟ او در پاسـخ نوشـت« :مـن اعلـم مـیباشـم و پـس از مـن آخونـد مالعلـی قارپوزآبـادی اعلـم اسـت ،از آن پـس حاجی مال
ّ
محمدتقـی [برغانـی معروف به شـهید ثالث] نیز جایزالتقلید اسـت ،از ایشـان گذشـته سـایر علمـای قزوین یا مشـکوکاالجتهادند
ّ
و یـا مبیـن العدم ».تاسـیس مدرسـه و مسـجد چهل سـتون در شـهر زنجان در سـال 1284ق از جمله تلاش های ماندگار او اسـت.
بسـیاری از اهالـی آذربایجـان ،همـدان ،قفقـاز و زنجـان از مالعلـی تقلیـد فقهی کـرده و بـه فتاوایش عمل مـی کردنـد .او علیه نظام
اربـاب  -رعیتـی فتـوا داده و آن را مغایـر بـا فقـه اسلامی مـی دانسـت« :نظـام اربـاب  -رعیتـی (فئودالیسـم) دینی اسـت ورای دین
ّ
محمدی».
ّ
از مالعلـی نـوزده عنـوان کتـاب به ثبت رسـیده که کتاب «صیـغ العقود [و االیقاعـات]» از آن جمله اسـت .این کتـاب در مدت پنج
یـا هفـت روز به در خواسـت ّ
سـیدتقی برغانی نوشـته شـده و در بین کتـاب هایی که به وسـیله علمای شـیعه درباره عقـود و ایقاعات
نوشـته شـده ،بـی نظیـر اسـت .دو چـاپ از ایـن کتـاب در کتابخانـه بنده موجود اسـت :چـاپ سـنگی (تهران :بـی تا ،کتابفروشـی
علمیـه اسلامیه) و چـاپ سـربی (قـم ،1372 :انتشـارات شـکوری) .میـرزا ّ
محمدعلی تبریـزی قراچه داغـی ،عبدالرحیـم تبریزی،
میرزا محسـن (؟) و شـیخ مرتضی (؟) شـارحان صیغ العقود هسـتند .از آنچه نویسـنده در مقدمه کتاب نوشـته ،چنین برمی آید که
وی ّ
تهیـه رسـاله ای کاربردی براسـاس مسـایل اقتصـادی و اجتماعی روز را در نظر داشـته اسـت .از جمله بدایع ایـن کتاب پرداخت
ّ
ّ
مفصـل بـه صیغـه ّ
اخـوت (پیمان برادری) اسـت .این پیمـان در فقه شـیعه ،احکامی دارد کـه مورد اتفـاق فقیهان اسـت .1 :در پیمان
بـرادری هیـچ گونـه اثـر شـرعی از قبیـل محرمیت بـا محـارم یکدیگـر ،ارث و ...وجود نـدارد؛  .2بـا خوانـدن صیغه بـرادری ،هیچ
وظیفـه فقهـی و حقوقـی بـرای انسـان تکلیف نمی شـود بلکه این صیغـه تنها برای اسـتحکام ّ
مـودت و صمیمیت بین مومنان اسـت.
«فراترنالیسـم» یـا «قارداشـلیق» عنـوان حزبی منحرف اسـت که در سـال 1371ش به وسـیله فردی غریبـه با آرمان های شـیعه به نام
«احمد عیسـی مرعشـی» و با جذب گروهی از نوجوانان و جوانان غافل تشـکیل شـده اسـت .این حزب شـیطانی که دارای مناسـک
جنسـی و ّ
مـروج هـم جنـس گرایـی بیـن جوانان علـوی ترکیه اسـت با انتسـاب دروغیـن اعمال غیـر اخالقی خـود به فتـاوای برخی
ّ
مراجـع معظـم تقلیـد شـیعه هماننـد آیت الله خویـی و آیت اللـه گلپایگانـی و ترجمه و انتشـار بخشـی از کتاب صیغ العقود نوشـته
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ّ
ّ
ضـد اخالق خود اسـت .البته ّ
سـیداحمد
مالعلـی قارپوزآبـادی زنجانـی درصدد مشـروعیت بخشـی بـه انحرافـات ضد خانـواده و
ّ
ّ
سـجادی نویسـنده مدخـل های «عقد ّ
اخـوت» و «گلپایگانی» در دایره المعارف تشـیع ،انتسـاب خود به این جریـان را تکذیب کرده
امـا برخـی افـراد ناشـناس با اسـتفاده از غفلت نهادهـای مذهبی و فرهنگـی ،دیدگاه های حـزب قارداشـلیق ترکیه را بـا ادبیاتی دینی،
در تعـدادی وبلاگ و مدخـل فراترنالیسـم در دانشـنامه آزاد (ویکی پدیـا) ترویج کرده اند .نکاتی در این راسـتا قابل ّ
توجه اسـت  :
فراترنالسـیم یعنی عشـق پسـر به پسـر به عبارتـی واضح تر یعنـی همجنس بازی محدود پسـرانه .نقد و بررسـی بخشـی از انحرافات
ّ
ایـن گروه ضد شـیعی را در نشـانی های زیـر بخوانید:
وب سـایت لغتنامـه دهخـدا دربـاره نفـوذ فراترنالیسـم در ایـران نوشـته اسـت« :در سـال هـای اخیر بـه ویژه پـس از باال رفتـن میزان
ً
ّ
مهریـه و تشـریفات ازدواج ،عـده نسـبتا زیـادی از پسـران دبیرسـتانی و دانشـجوی ایرانـی نیـز به ایـن حزب گرویـده اند .بنـای آن بر
اعتصـاب پسـران ّ
مجـرد علیه زن سـاالری ،زن گرایی و زن پرسـتی اسـت ».ایـن ّادعا در حالی مطرح می شـود که فراترنالیسـم توطئه
ّ ّ
ّ
ای کثیـف و پیچیـده و در واقـع روی دیگـر سـکه تفلبـی فمنیسـم رادیـکال اسـت کـه بـا حمایـت بدخواهان تشـیع ،درصـدد ترویج
همجنـس گرایـی ،زن سـتیزی و خانواده سـتیزی در بین جوانان شـیعه اسـت.
اسـتناد بـه ّ
تجـرد حضـرت عیسـی  ، حضـرت یحیـی  ، اصحـاب کهـف ،جناب سـلمان فارسـی ،ناصـر خسـرو قبادیانی و
ّ
ابوحاتـم رازی مغالطـه ای آشـکار از سـوی فراترنالیسـت هـا اسـت .زیرا بـرای تجرد هر کـدام از شـخصیت های پیش گفتـه ،دالیل
متفاوتـی را مـی تـوان برشـمرد .از دیگـر سـو ،نمی توان اسـتثنا را بـه قاعده مذهبـی تبدیل کـرد .بی تردیـد در ادیان توحیـدی ،ترویج
ازدواج بیـن زن و مـرد و تشـکیل خانـواده ،قاعـده ای محکم و ماندگار اسـت.
تلاش برخـی چهره های رژیم گذشـته هماننـد حمیدرضا پهلـوی (م 1371ش) فرزند رضا شـاه در ترویج فراترنالیسـم در ایران قابل
تامـل اسـت .بـه جملـه ای از او کـه در یکـی از وبلاگ های جریـان فراترنالیسـم وطنی منعکس شـدهّ ،
ّ
توجـه کنید« :جوانـی من را
همیـن سـراب ازدواج تبـاه و سـیاه کـرد!؟» در این وبلاگ ،وصیت نامه منتسـب به حمیدرضا پهلـوی خطاب به جنبش فراترنالیسـم
درج شـده است.
ّ
حتـی عـوام شـیعه هـم مـی دانند کـه بین مسـاله معنـوی و فقهی «عقـد ّ
اخـوت» و «بـرادری شـیطانی» در حـزب گمراه قارداشـلیق
ّ
ترکیـه ،فاصلـه هـای پرناشـدنی اسـت .تعجب بنـده از آن اسـت که چـرا این «مجتهـد» و «نابغـه» جـوان؟! ،قدرت تشـخیص آن را
نداشـته و نـام و مـرام آنهـا را در یـک منیـع مرجع و علمی (دایره المعارف ّ
تشـیع) منتشـر کرده اسـت .آیـا وقت اصالح این اشـتباه به
نحـو مقتضی نرسـیده اسـت؟ پنـاه می بریم بـه حضرت حـق از ِف َتـن پیچیده شـیطان در ایـن روزگار».
 .1متن جوابیه سیداحمد سجادی به حسین عسکری به قرار زیر است:
«نـوروز سـال 1394ش بـا خبـری بـرای من آغاز شـد که سـخت مایه تأسـف بـود .دوسـتی خبر داد که کسـی کـه هرگـز از او انتظار
نمـی رفـت ،با ّ
ادبیاتی سـخت خشـن بـه من حمله ور شـده و انـواع افتراهای نـاروا را نثار من کرده اسـت .این شـخص همان کسـی
بـود کـه بارهـا بـا تلفن یا پیامـک ،اظهار دوسـتی و همیاری می کرد .یعنی حسـین عسـکری؟! این رسـم دنیـای مدرن امروز اسـت؛
عصـر اتـم!! دیگـر بایـد منتظـر ایـن بـود کـه در چنیـن عصـری ،آدمـی از نزدیکترین افـراد خود هـم ضربه بخـورد!! عصری خشـک
و صنعتـی و دور از هرگونـه عواطـف ،کـه انسـان را وا میـدارد تـا همنـوع خـود را بـا بـی رحمـی نابـود کنـد ...به اسـم نقد و بـه بهانه
انتقـاد ،فحاشـی و هوچـی گری کنـد ...افترا بـه دیگران بزند ...غیبت کند ...اشـاعه فاحشـه و شـایعه پراکنی کند و نامـش را بگذارد:
«افشاگری!!»
ّ
از سـوی دیگـر ،بـا پیگیـری هایـی (کـه اینجـا محل فاش سـاختن آنها نیسـت) مشـخص شـد که وبالگـی به نـام «حـق در ُمحاق»
نیـز کـه چنـدی قبـل در بالگفـا ،عیـن ایـن هتاکـی هـا و افتـراء های زشـت را نثـار من کـرده بـود و پس از مسـدود شـدن به دسـتور
مدیـر بالگفـا ،بـا ترفنـدی خاص ،سـر از سـایت کتابخانه مجلـس درآورد ،کار همین شـخص بـوده اسـت!! و من چقدر سـاده بودم
کـه گمـان مـی کـردم کار رسـول جعفریان اسـت!! بگذریـم؛ اینک بـه دسـتور مدیریت محترم پارسـی بلاگ ،ناچارم پاسـخی دیگر
بـرای صاحـب وبلاگ سـاوجبالغ پژوهـی (حسـین عسـکری) بنویسـم .ولی چـون دیگـر رغبتی بـه هیچگونه تمـاس یـا مکاتبه یا
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همصحبتی با این شخص را ندارم ،مختصر و مفید ،جوابش را در سطور ذیل می نگارم؛ هرچند بی فایده است:
ً
ّ -1اوال ،اینکـه حسـین عسـکری نوشـته(( :بـه هنگام نـگارش زندگی نامـه «مالعلـی قارپوزآبادی زنجانـی» گذرم به دایـره المعارف
ّ
اخوت» نوشـته ّ
ّ
تشـیع افتـاد .در ذیـل مدخـل «عقد ّ
سـیداحمد سـجادی به مطلب عجیبـی برخوردم کـه بهانه نگارش این یادداشـت
شـد)) کـذب محـض اسـت .چـون اضافه بـر آنچه چندسـال قبـل در وبلاگ «حـق در محـاق» آورده ،خود مـن هم چندمـاه پیش
در ّ
تمـاس تلفنـی بـا وی گفتـه بـودم کـه در تأییـد اینکه رسـم «عقد اخـوت»  -که مقالـه آن را خـودم در دایرة المعارف ّ
تشـیع نوشـته
ام  -نـزد شـیعیان ترکیـه بیـش از ایـران متعـارف اسـت و فراترنالیسـم (مکتب بـرادری) برسـاخته فکر یا قلـم من و امثال من نیسـت،
ً
کتابـی جدیـدا منتشـر شـده که خود انتشـارات حکمت هـم دارد ،می تواند بخـرد و یا نگاه کند .عنـوان کتاب «علویـان ترکیه» تألیف
«نـوری دونمـز» چـاپ دانشـگاه ادیـان و مذاهـب اسـت .از جملـه ،در صفحـه  131ایـن کتـاب ،برگزیدن بـرادر صیغـه ای (با عقد
اخـوت) را یکـی از هفـت فریضه ضـروری علویان ترکیـه میداند.
اما در مورد واژه فراترنالیسـم ،حسـین عسـکری شـایع کرده که این واژه برسـاخته من اسـت چون نتوانسـته در اینترنت و سـایت های
خارجـی ،چیـزی از آن بیابـد .که جای بسـی تأسـف اسـت از عدم مطالعـه وی در کتـب معتبر اروپایی (کـه لزومی نـدارد همه چیز
در اینترنـت پیـدا شـود) .از بـاب مثـال ،در گرانـد الروس فرانسـوی ،چـاپ 1962م ج 5ص ،254پیدایـش دو مکتب فراترنالیسـتی
(بـرادری) را بـا همیـن اشـتقاق لغـوی ،در ایرلنـد (1858م) و در پاریس (1801م) گزارش و شـرح داده اسـت که اگر وی فرانسـه بلد
ً
نیسـت مـی توانـد بـه فرهنگ انگلیسـی وبسـتر چـاپ1381ش ص 463مراجعـه کنـد کـه دقیقـا واژه     fraternalismرا آورده و
اشـتقاق آن را بـه قـرن 15م و مکاتـب بـرادری و انجمـن های اخـوت آن زمـان باز می گردانـد .پس ،نبایـد مانند اغلب دانشـجویان
امـروزی فقـط دربنـد کپـی پیسـت از اینترنت باشـیم و فکـر کنیم همه چیـز در اینترنت اسـت و بس! (البتـه این دلیل نمیشـود که من
یک فراترنالیسـت باشـم! من خود متأهل هسـتم و خوب اسـت اسـکن شناسـنامه من را نیز حسین عسـکری در وبالگ خود بگذارد،
تـا ثابت شـود که مجرد نیسـتم تا فراترنالیسـت باشـم!!)
 -2دوم اینکـه ،هرچنـد حسـین عسـکری ،البتـه بـا تذکـر مدیـر محترم پارسـی بالگ ،مقالـه زشـت و هتاکانه و پـر از افتـرا و توهین
قبلـی را اندکـی تعدیـل کـرده ولـی نیـش هایـی کـه در زوایـای آن بـه اینجانـب زده هنـوز سـر جایش باقـی اسـت .هنـوز ،در ابتدای
ّ
((سـجادی کـه متهم به «نقـض امانـت» در چند جلد پایانـی دایره المعارف ّ
تشـیع اسـت ،درباره عقـد ّ
اخوت
مقالـه میخوانیـم کـه:
نوشـته ))...حـال آنکـه نـزاع مـن و دبیرخانه دایرة المعارف تشـیع یک نزاع دوطرفه اسـت و هیچ ربطی به شـخص ثالثی مثل حسـین
عسـکری نـدارد و او حـق قانونـی ندارد کـه لفظ «اتهام» یا «متهـم» را (که ثابت نشـده) نه درباره مـن و نه درباره دبیرخانه تشـیع بکار
ببـرد! کـه ایـن خـود یک جرم علیـه حیثیت اشـخاص اسـت و قابل پیگـرد قانونی می باشـد.
 -3اسـتفاده از عکـس شـخصی مـن و دوسـتم آقـای رامیـن تهمورسـی ،در یک وبالگ شـخصی ،بدون اجـازه و رضایت مـا ،کاری
زشـت تـر و خلاف تـر اسـت و مـن رضایت ندارم که از اسـناد شـخصی اجـازات یا دیگر مـدارک مـن ،و حتی از خود من ،عکسـی
شـخصی در وبلاگ این فرد باشـد.
 -4در فقره دوم ،نوشـته(( :سـید احمد سـجادی با نام مسـتعار سـید احمد حسـینی!! ))...که آنقدر بی اطالع اسـت که آقای «سـید
احمـد حسـینی» را کـه در ایـام حیـات خانـم محبی بـه دایرة المعـارف می آمـد و همه او را می شـناختند ،و از دوسـتان خـود من نیز
هسـت (البتـه مقیـم قم می باشـند) نمی شناسـد و ندیده اسـت!! حسـین عسـکری این را نوشـته تا القاء کنـد که در مقاله شـرح حال
مرحـوم آیـت اللـه گلپایگانـی ،بازهـم این من بـوده ام که تبلیغ فراترنالیسـم را کرده ام ،تا آن نیشـی کـه در فقرات پایانی پسـت وبالگ
ّ
خـود زده ،بـا ایـن تعبیـر کـه (( ...بـا انتسـاب دروغین اعمال غیـر اخالقی خـود به فتـاوای برخی مراجـع معظم تقلید شـیعه همانند
آیـت الله گلپایگانی ))...شـامل حال من بشـود!!
 -5حسـین عسـکری بـا قـرار دادن لینـک وبالگ مسـدود شـده اش ،کـه آن را دوباره بـا ترفند و حیلـه ای جدیـد در کتابخانه مجلس
جـا داده اسـت ،در فقـره پنجـم ایـن مقاله ،تحت عنـوان لینک «تعـدادی وبالگ» (بـرای آنکه از نظـر مدیریت محترم پارسـی بالگ
پوشـیده باشـد) دوبـاره خواننـده بـی اطلاع و بـی خبر را بـه نوشـته ای از خود (بـدون نام و نشـان!!) هدایت کرده اسـت؛ کـه آن قدر
مـن بـرای او مهـم بـوده ام ،کـه یک وبالگ در ّرد من در بالگفا نوشـته (حـق در محاق) و چون مدیر بالگفا آن را مسـدود کـرده دوباره
بـا ترفنـد و حیلـه ای جدیـد ،آن را در سـایت کتابخانـه مجلس گنجانده اسـت .از اینجا (و بـاز از توضیحات برخی دوسـتان که جای
آن نیسـت) معلـوم شـد کـه تحریـک کننـده رسـول جعفریان به نقد سـید احمد سـجادی و دایـرة المعارف تشـیع ،نیز همین حسـین

و ضمـن تفـره از ارائـه پاسـخی متقن به نقدهای وارد شـده ،با ذکر برخی شـواهد مینویسـد:
المعارف تشـیع ،نیز همین حسـین عسکری بوده اسـت ».او همچنین پیرامون استفاده از
اسـم مسـتعار « سـید احمد حسـینی» در جلد  14نیز چنین توضیح میدهد[« :حسـین

عسـکری] آنقـدر بی اطالع اسـت کـه آقای «سـید احمد حسـینی» را که در ایـام حیات
خانـم محبـی بـه دایـرة المعارف مـی آمد و همـه او را مـی شـناختند ،و از دوسـتان خود

مـن نیـز هسـت (البته مقیم قـم می باشـند) نمی شناسـد و ندیده اسـت!!».

سـیداحمد سـجادی در تاریـخ 25فروردیـن 91جوابیـه دیگـری در مـورد اتهاماتـش پیرامون
دایرةالمعـارف تشـیع مینویسـد کـه بازهم چنـدان ربط مسـتقیمی به نقـد منتقدان هم نـدارد و
بیشـتر بـه فرافکنی شـبیه اسـت .در نوشـته او چنیـن میخوانیم:
«متأسـفانه بایـد گفـت کـه دبیرخانـه دایـرة المعـارف تشـیع ،تحت تأثیـر وسـاوس افراد

تفرقـه افکـن (دو بهمـزن = دشـمنان در لباس دوسـت!) قـرار گرفت که هدف اصلیشـان
فروپاشـی دایـرة المعـارف ّ
تشـیع بـود و همین افـراد ،بارهـا خود مـن و دوسـتانم را نیز به
پیگیـری حقـوق مالـی ادا نشـده و مطالبـۀ آن از دبیرخانۀ دایرة المعارف تشـیع ،وسوسـه

ج لوسر« یلایرس یاهدقن یارجا
م

عیشت فراعملاةریاد رب »نایرفع

« معلـوم شـد کـه تحریـک کننـده رسـول جعفریان به نقد سـید احمـد سـجادی و دایرة

کـرده بودنـد؛ ولی مـا با فراسـت دریافتیم کـه هدف ایـن افراد جـز ایجاد درگیـری و نزاع
عسکری بوده است.
 -6حسـین عسـکری در اواخـر مقالـه نیز ،باز با تأکید بر شـیطانی بودن مکتب فراترنالیسـم ،سـعی در مغشـوش کـردن فضای ذهن
خواننـدگان دارد .حـال آنکـه همگـی علویان ترکیـه (با وجـود انحراف عقیدتی) همجنس باز نیسـتند و این نسـبت مشـکوک فقط به
گـروه خـاص و بخش کوچکی از فراترنالیسـت های ترکیه داده شـده (که صحت و سـقم آن هم معلوم نیسـت!) پس چـرا باید همانند
وهابـی هـا (و در رأس ایشـان گروهک داعش) که هرجا اسـم «شـیعه» می شـنوند آن را به اعمال زشـت و ّ
غلو آمیـز و انحرافی برخی
«شـیعه نمایـان» نسـبت میدهنـد و چـوب تکفیـر را بر سـر همگی شـیعیان می زنند ،حسـین عسـکری نیز مثـل آنها ،چوب تفسـیق
و تکفیـر و شـیطانی بـودن را بـر سـر همگـی بـرادران علـوی ترکیه بزنـد؟! البته بـاز تأکید می کنـم که من خـودم علوی نیسـتم؛ بلکه
شـیعه هسـتم؛ ولـی هیچگاه فحاشـی به اهل سـنت یـا علویان نمـی کنم .چون «فحاشـی و هوچـی گری» بـا «نقد و تضـارب آراء»
فـرق مـی کنـد .ولی متأسـفانه حسـین عسـکری و امثـال وی در بحثهای انتقـادی خود ،به نـوع اول عالقـه مند هسـتند .چنانکه ذیل
مقالـه ای دیگـر در همیـن وبلاگ ،در توهین به من ،این بیت را در پایان نوشـته اسـت(( :تا سـیه روی شـود هرکه در او غش باشـد))
ً
بـا عـرض پـوزش از مدیر محترم پارسـی بلاگ ،فعال کافـی میدانم .اگر بـاز توضیح بیشـتر الزم بود ،به امر ایشـان خواهم نوشـت و
سپاسـگزارم کـه ایـن مدیر بزرگـوار ،فرصتی به مـن دادند تـا از حیثیت خـود دفاع کنم.
سید احمد سجادی  -ویراستار سابق و مستعفی دایرة المعارف تشیع»
بنگرید به :وبالگ «ساوجبالغ پژوهی»:
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بیـن مـا و دبیرخانـه  -و در نتیجه از هم پاشـیدن این مجموعۀ ارزشـمند شـیعی  -نبوده و
نیسـت .آنـگاه چـون دریافتند کـه نمیتوانند بنـده و دوسـتانم را علیه دبیرخانه بشـورانند،

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

بنحـو معکـوس عمـل کرده و از طریـق القاء شـبهه در اذهـان دبیرخانه ،ایشـان را علیه ما
شـوراندند .بعلاوه ،بـا نفـوذ در ایـن مجموعهّ ،
جـو کاری و شـغلی را بنحوی مهندسـی
طراحـی کردنـد ،کـه مـن خـود ،و با اختیـار خـودم ،نتوانـم دیگر آنجـا ّفع ّ
و ّ
الیتی داشـته
باشـم و مجبور به اسـتعفا شـومّ .
متأسـفم که دبیرخانۀ دایـرة المعارف ّ
تشـیع ،تحت تأثیر

ایـن دسـایس تفرقـه افکنانـه (دو بهم زنانـه) واقع شـد .خیلی حیف شـد.1»...

بـر اسـاس آنچـه از در یادداشـتهای انتقـادی مربـوط بـه دایرةالمعـارف تشـیع مشـاهده
اشـتباهات فاحشی
میشـود ،ماجرای سـیداحمد سـجادی تنها یک بخش از ریشـه تولید چنین
ِ

اسـت .و صـد البتـه بـا احاله اشـتباهات به سـیداحمد سـجادی و دوسـتانش ،هرگـز از قصور و
تقصیـر سـایر حضرات مسـئولین ایـن دایرةالمعـارف کم نمیشـود .چه اینکـه با وجـود اطالع
ِ
اغالط فاحشـی
ایشـان از مضامیـن خلاف واقع منـدرج در برخی مداخل ،بازهم اشـتباهات و
ِ
(ماننـد آنچـه کـه در یادداشـت جنـاب آقـای حسـین عسـکری خواندیـد) در جلـد چهاردهـم
مشـاهده میشـود کـه نشـان میدهـد علـی رغـم ادعـای دبیرخانـه ایـن دایرةالمعـارف ،هرگـز
پاالیـش دقیقـی صـورت نپذیرفتـه و همچنان این مسـئولیت خطیر به سـرانجام نرسـیده اسـت.
ذکـر مطالب پیشـین ،گرچـه از نظر مضمونی در ارتباط مسـتقیم بـا مدخل مورد نقـد ندارد،
امـا رویه علمی و سـلوک پژوهشـی رایج در این مجموعه را نشـان میدهـد و امادگی ذهنی الزم
مخاطبان ارجمنـد فراهم میآورد.
مـرور مطالب این اثـر ،در
را بـرای
ِ
ِ

بعـد از درج نمونههایـی از نقدهـای وارده بـر مدخلهـای مختلـف از دایرةالمعارف تشـیع،

در ادامـه بـه نقـد یکـی از مهمتریـن مداخـل آن یعنـی مدخـل مربـوط به «امـام خمینـی» وارد
میشـویم.
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