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فرهنِگ دیگر ِفَرق

ـــری 1391 134سال بیست و سوم،مشارۀدوم، خــــــردادو تــ

نقد و برریسکتاب

 فرهنِگ دیگِر فَرق
 معریف و برریس
» فرهنگ جامع فرق اسالیم«

که  کن���ون شاه���د چ���اپ نوب���ت دوم آن هستیم  گردي���د و خوشبختان���ه ا
ای���ن امر نش���ان از اقبال اهالی دانش به این اث���ر دارد. فرهنگ يادشده بر 
پاي���ه و مايۀ يادداشت های بسیار آيت اهلل مرح���وم سیدمهدی روحانی، 
يخ پژوهی  از محقق���ان معدود، ول���ی برجستۀ عرص���ه فرقه شناس���ی و تار
گرفت���ه است؛ اما  ح���وزه علمیه ق���م در سال های نه چن���دان دور، شکل 
ب���ا تحقیق���ات و افزوده های بسی���ار جن���اب سیدحسن خمین���ی، نوادۀ 
کمال و صورت  ی اسالمی، به  کبی���ر جمهور فاضل و ارجمند بنیانگذار 
نهای���ی دست يافته است. فرهنِگ جام���ِع فرق مشتمل بر2340 مدخل 
که از مدخل1993 با عنوان معتزله جديده تا پايان همگی تحقیق  است 
ايش���ان اس���ت. از مدخل شم���اره 1 با عن���وان آتشبکی تا معتزل���ه جديده، 
غالب مدخل ها حاصل پژوهش مرحوم روحانی است، اما البه الی این 
که از قلم ايشان افت���اده، توسط جناب  ی  مدخل ه���ا، فرقه ه���ای پرشمار
خمین���ی تکمی���ل و با رن���گ سبز مشخ���ص ش���ده اس���ت، و در  مجموِع 
کارها و  کرده ان���د.  يب ب���ه نصف مدخل ها را ايش���ان تحقیق  ک���ِل اثر، قر

که ايشان به انجام رسانده اند، عبارتند از:  تکمله های ديگری 

که  گاه مفصل درباره  برخی از افراد و فرقه هایی  1. توضیحاِت پرشمار و 
در متن از آنان نام برده شده، در پانوشت افزوده شده است؛

2. تصحیح برخی از خطاها در يادداشت های مرحوم روحانی؛

3. افزودن منابع و مآخذ؛

 4. به روزکردن ارجاعات و احیانًا منابع و مآخذ.

کتاب در سه جلد عرضه شده است. از مجموع سه جلد این  در نهايت 
بردارندۀ مدخل های فرق مختلف و جلد  فرهن���گ، دو جلد نخست در

سوم مشتمل بر فهرست هاست. 

الف(ویژگیها
بی و چه به  از امتیازه���ای این اث���ر در مقايسه با آثار مشابه، چه به زبان عر

کرد: یر اشاره  زبان فارسی، می توان به موارد ز

1. جامعیت نسبت ب���ه فرقه های اسالمی يا منسوب به اسالم؛ به طوری 
ک���ه در این فرهنگ ذکر نشده باشد؛ از  کمتر فرقه ای را می توان يافت  ک���ه 
این رو در مجموع، شايد تنها شمار معدودی از فرقه ها از قلم افتاده باشد 

که در بخش مالحظات همین نوشته، اشارتی نمونه وار خواهد رفت.

يان های  ی از اصطالح���ات علم���ی، اشخ���اص و ي���ا جر 2. ب���رای بسی���ار
ک���ه نامشان در مت���ن آمده است، توضیح���ات مبسوطی  دين���ی و فکری 

 مقدمه

که به زبان فارسی در حوزۀ فرقه شناسی به انجام  ی  ین آثار از جمل���ه آخر
که  توسط  رسی���ده، اث���ر ارجمند » فرهن���گ جامِع ف���رِق اسالمی« اس���ت 
کتاب  انتش���ارات اطالعات در اواخر س���ال 1389 در سه جلد روانه بازار 

*عضوهیئتعلمیدانشگاهادیانومذاهبومدیرگروهشیعهشناسی.

چکی��ده: از مجله آثاری که به زبان فاریس در حوزه فرقه 
ش��نایس به رش��ته حتریر درآمده، کتاب »فرهنگ جامع فرق 
اسالیم« یم باش��د که در سه جلد توسط انتشارات اطالعات 
در س��ال 1389 به طبع رس��یده اس��ت. این فرهنگ، بر پایه 
یادداشت های آیت اهلل مرحوم سید مهدی روحاین از حمققان 
عرصه فرقه ش��نایس و تارخی پژویه حوزه عملیه قم، ش��کل 
گرفته و با حتقیقات و افزوده های جناب سید حسن مخیین، 
صورت نهایی یافته اس��ت. نویسنده در نوشتار حارض، در 
راس��تای معریف اثر مذکور، خنست بریخ ویژیگ ها و امتیازات 
کت��اب را ذکر کرده و س��پس، مالحظات و ای��رادایت بر کتاب 

مذکور را در قالب نقد و برریس، ارائه نموده است.

کلیدواژه: فرهنگ جامع فرق اسالیم، فرقه شنایس، معریف و 
نقد کتاب.

حممد جاودان* نق�د و ب��رریس ک�ت�اب

فرهنگجامعفرقاسالمی؛
سیدمهدیروحانی؛تحقیقسیدحسنخمینی؛چاپاول،3جلد،

تهران:اطالعات،1389.
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که دارای نام و عن���وان مشترک اند، با افزودن شماره و ذکر  6. فرقه های���ی 
مذهب )صوفیه، شیعه و...( از يکديگر تفکیک و در هر مورد توضیحات 
کمالیه2  کمالی���ه1 )از صوفی���ه( از  الزم اف���زوده ش���ده است؛ ب���رای نمونه 
کمیلی���ه2 )از صوفیه( يا  کمیلیه1 )از شیع���ه( از  يه(، ي���ا  )از صوفی���ه قادر

که همه از يکديگر تفکیک شده اند. محمديه1 تا 12 يا صوفیه 1تا 3 

 7. و س���ر انج���ام، ذک���ر نام ه���ای مختلف يک فرق���ه به ص���ورت مدخِل 
مستق���ل و جدا و ارجاع آنها به عنواِن مشهورتر، مثل مدخل های امامتیه 
يديه ي���ا اسماعیلیه قاسمیه و  و امامی���ه يا فاطمی���ون و فاطمیه يا ایزديه و یز

یژگی های این اثر است.  آقاخانیه از ديگر و

ب(برخیمالحظات
کهدرمقدمهذکرشدهاست: بارۀبرخیازنکاتی 1.مالحظاتیدر

1-1. آنچ���ه در مقدم���ه، بن���د هش���ت/13، )صفحه 23( از ق���ول مرحوم 
روحانی درب���اره ديدگاه و اصطالحات ابن حج���ر دربارۀ صاحبان رجال 
و تراج���م اهل سنت، ذکر ش���ده، بهتر بود تکمیل می گردي���د: اواًل: قبل از 
گفته است؛ ثانیًا: ابن حجر در  ابن حج���ر عسقالنی، ذهبی این مطلب را 
کرده است؛ ثالثًا:  ی آن را بیان  ی، يعنی هدی الس���ار مقدم���ه شرح بخار
کت���ب رجال و تراجم اهل سنت نیست،  مطلب در خصوص صاحبان 
کسانی از  کلمه، يعن���ی ناظر ب���ه  بلک���ه ناظ���ر به شیعه ب���ه معنای وسی���ع 
که به نوعی از تشیع باور  يان، رجال و اصحاب ترجمه و غیر آنهاست  راو
که نقل شده و از  کامل تر و دقیق تر از چی���زی است  دارن���د؛ رابعًا: مطلب 

این قرار است:

والتشیع محبة علی و تقديمه علی الصحابة، فمن قدمه علی ابی بکر و 
عمر فهو غال فی تشیعه و يطلق علیه الرافضّی و اال فشیعّی، فان انضاف 
يح بالبغض فغ���ال فی الرف���ض و ان اعتقد  ال���ی ذل���ک الس���ّب او التصر

الرجعة الی الدنیا فأشّد فی الغلو.15

کرده است:  ابن حجر در این عبارت چهار نوع تشیع را معرفی 
که افزون بر محبت امام علی به  1. شیع���ه در معنای س���اده،  کسی است 
تقدم رتبه او بر اصحاب، به جز شیخین، يعنی به تقدم آن امام بر خلیفه 
ي���ان و ارباب تراجم  گر در راو س���وم و سایر اصح���اب باور داشته باش���د. ا
این نوع از تشیع موجود باشد، خدشه ای به وثاقت آنان وارد نمی سازد.

که به تقدم امام علی بر  گفته می شود  کسی  2. شیع���ه غالی يا رافضی به 
هم���ه اصحاب، حتی شیخین، باور داشته باشد. در باور به این تقدم از 

نظر ابن حجر نوعی از غلو و رفض است.

که عالوه بر باور به تشیع از نوع غالی، اهل  3. رافض���ی غالی کسی اس���ت 
س���ّب نسب���ت به خلف���ا و برخی ديگ���ر از اصحاب باشد و ه���م آشکارا به 

دشمنی با آنان بپردازد.

15.فتحالباریفیشرحصحیحالبخاری؛ج1،ص643.

در پانوشت ه���ا آورده ش���ده است؛ برای نمونه می ت���وان به پانوشت های 
ک���رد: تشبیه و  کسان ي���ا فرقه ها اش���اره  ب���وط ب���ه ای���ن اصطالحات ي���ا  مر
ي���ه،2 جبر و اختیار،3 شهاب الدین سه���روردی،4 ابوالحسن اشعری،5  تنز
زانی ه���ا،7 ابواالسود دؤل���ی،8 ابن فورک،9  خواج���ه احرار سمرقن���دی،6 بار
ي���د،10 حس���ام الدین چلب���ی،11 باطنیه،12 خ���وارج13 و اصحاب  اسامة بن ز

حديث14 و...  .

3. ارجاع���ات متع���دد ب���ه منابع���ی چ���ون: اعتق���ادات ف���رق المسلمی���ن 
يخ مقدس���ی، بیان االدي���ان بلخی،  ی، الب���دء والتار والمشرکی���ن فخ���ر راز
يف���ات جرجان���ی، التنبی���ه والرد  ی، التعر تبصرة الع���وام سی���د مرتض���ی راز
ملط���ی، الح���ور العی���ن حمی���ری، الف���رق بی���ن الف���رق بغ���دادی، مق���االت 
االسالمیی���ن اشع���ری، المل���ل والنح���ل شهرستان���ی، الفص���ل ابن ح���زم، 
تصحیح االعتق���اد شی���خ مفی���د، الفهرس���ت ابن ندي���م، المق���االت سع���د 
ی ديگ���ر از مناب���ع مرتبط قدي���م و جديد، مث���ل منابع  اشع���ری، و بسی���ار
يخی، حديثی، رجال���ی، نسب شناختی،  شرق شناس���ان و نیز مناب���ع تار
ی از  دائرة المعارف ه���ا، مؤسوعه ها و فرهنگ ها. این ارجاعات در بسیار
ی  م���وارد ذیل يک عنوان آمده و البته تکثیر منابع به خودی خود امتیاز
ک���دام منابع  ک���ه نشان می دهد در  ب���ه شم���ار نمی آيد، ام���ا از این جهت 

بوط رفت،  سودمند است.   می توان سراغ مطالب مر

کتب و منابع  که در چهار بخش اع���الم، فرقه ها،   4. اف���زودن فهرست ها 
تنظی���م شده، و جل���د سوم تمامًا ب���ه این چهار ن���وع فهرست اختصاص 
کار  که با فراهم نمودن این امکان،   يافته، از ديگر امتیازات این اثر است 

کرده است. جست و جو را آسان 

زشمند و تازه ای دربارۀ   گاهی های ار کنار جامعیت، اطالعات و آ  5. در 
که در مناب���ع مشابه نیامده اس���ت و این امر  ی از ف���رق ارائه شده  بسی���ار
زش اثر نسبت به م���وارد مشابه افزوده اس���ت؛ در واقع این  ب���ر حس���ن و ار
ین امتیازات این اثر به لحاظ محتوایی است؛ برای نمونه  يکی از مهم تر
کرامی���ه و نورسیه در جلد دوم  ي���ه و رافضه در جلد اول و  می ت���وان به اشعر

کرد. اشاره 

2.ج2،ص1275-1272.
3.ج1،ص417-411.

4.همان،ص122.

5.همان،ص123.
6.همان،ص231.

7.همان،ص250-247.
8.ج2،ص984.

9.همان،ص1122.
10.همان،ص1287.

11.همان،ص1375-1374.
12.ج1،ص260-258.

13.همان،ص612-608.
14.ج1،ص210-205.
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گزارش باوره���ای کالمی و بانیان و  عب���ارت ديگر بغ���دادی متکلمانه به 
صاحب���ان این باورها پرداخته نه مورخانه. از آغاز در پی نشان دادن فرقه 
ناجی���ه و اثبات باورهای آن و آشکارساختن فرقه های ضاله و مبتدعه و 
گزارش  گمراهی آنان است. در واقع، ب���ا این پیش فرض به سراغ  اثب���ات 
کتاب خود در پی  فرقه ها و باورهای آنان رفته، متکلمانه در جای جای 
پذیری  که تأثیر ی هم همان جا  اثب���ات حق و ابطال باطل است. فخر راز
شهرستان���ی را از الف���رق بی���ن الفرق بغ���دادی مورد اشاره ق���رار داده است، 
کرده، تعصب شدي���د او را در نقل اقوال  شدي���دًا ای���ن اثر بغدادی را  نقد 
گزارش های وی را در نقل آرا و اقوال  مخالف���اِن عقايد خود و ناتمام بودِن 
ی در مورد اثر بغدادی  گوشزد ساخته است.19 اصل سخن فخر راز آن���ان 
کام���اًل درست اس���ت. استفاده شهرستان���ی را نیز از این منب���ع نمی توان 

کرد، ام���ا مسلمًا، ای���ن اثر تنها  انک���ار 
منب���ع مورد استن���اد او نب���وده است. 
گذشت���ه، تعصب شهرستانی  از این 
در نقل اق���وال مخالفان در مقايسه با 
گزارش های  کمت���ر و  بغ���دادی بسیار 
ی از م���وارد،  کامل ت���ر و در بسی���ار وی 
ی  گاهی ه���ای ت���ازۀ بسی���ار ح���اوی آ

است. 

کتاب، ع���الوه بر توضیحات  2. ب���ه نظر می رسد الزم ب���ود در مقدمۀ این 
ی���ر افزوده می ش���د يا مورد  ک���ه ذکر شده اس���ت، چند مطلب ز مفی���دی 

مالحظه قرار می گرفت:
گزارشی از آثار فرقه شناسی اسالمی  2-1.ارائه بحثی از پیشینۀ این اثر و 
ی���ژه، آثار و مناب���ِع مهم تر، هم   يابی علم���ِی آنها، به و ز کن���ون و ار از آغ���از تا 
می توانست ب���رای خواننده، بسیار مفید باشد و هم نحوۀ مواجهه با این 
قبیل آثار، و هم روش استفاده از آنها را توسط مؤلفان این اثر نشان می داد. 
آثار فرقه شناختی را از جهت میزان اتقان و راستی آزمایی روايت هاشان، 
يدن نسبت به  ز از جه���ت سعه ص���در و همدلی يا تعص���ب و دشمنی ور
يخ آنها پرداخته اند، از جهت منابع  گزارش عقايد و تار که به  فرقه های���ی 
يکرد ها و روش های  م���ورد استناد و در واق���ع از حیث رعايت اص���ول، رو
گرف���ت و چنی���ن تحقیقی در  ی می ت���وان ب���ه سنجش  علم���ی فرقه نگ���ار

که الزم می نمايد.  مقدمۀ این اثر، نه مناسب، 

يکرد،  ک���ه يک رو ک هایی  يف���ی دقی���ق از »فرق���ه« و معرفی مال 2-2. تعر
يان انديشگ���ی و يک مکت���ب را از فرق���ه متمایز  ي���ک رهیاف���ت، ي���ک جر
يان«  يه/ اخبار سازد، صورت نگرفته است؛ برای مث���ال آيا واقعًا »اخبار

19.المناظراتلشیخالمتکلمینوالمنطقیین؛ص134.

یژگی های مذکور در بند قبل  4. رافضی شديد در غلو که عالوه بر قول به و
به رجعت به این دنیا نیز باور داشته باشد.

2-1. در بند هشت/18مقدمه16 در خصوص منابع مورد استناد مرحوم 
که ايشان در چن���د مورد، مطالب را  آي���ت اهلل روحانی اش���اره شده است 
گونه موارد  گر این  به منابع شفاهی مستن���د ساخته اند. به نظر می رسد ا
ياد هم نیستند - مج���ددًا و مستقاًل، آقای خمینی  ک���ه در مجموع ز را -  
یژه در  ی می کردند، بر اتق���ان این موارد افزوده می ش���د؛ به و مستند س���از
کسانی چون حض���رت آيت اهلل شبیری  ک���ه این منبع شفاه���ی،  موردی 
ک���ه خوشبختانه ايش���ان در دسترس هستن���د. ای بسا، این  زنجانی ان���د 
بور بینجامد. نمونه اش  گاهی ها در موارد مز امر، می توانست به افزايش آ

مورد »سرطالبیه«17 است.

3-1. آنچ���ه در بند هش���ت/20 مقدمه18 مبنی بر نق���ل از منابع مجهول 
که خود به مجهول بودن يا به  ي���ا ضعیف توسط مرحوم روحانی آم���ده - 
کرده است -  در درجه نخست بدین امر بر می گردد  ضع���ف آنها اذعان 
ک���ه مجهول ب���ودن ي���ا ضعف ي���ک منب���ع فرقه شناخت���ی مستل���زم عدم 
استن���اد به این دس���ت از منابع، يا پرهیز از ذکر اسام���ی فرق يا اطالعات 
که اواًل:  گونه منابع آم���ده، نیست؛از ای���ن رو  که در ای���ن  ب���وط ب���ه فرق  مر
گاهی هایی است  ی هم���ۀ آ گ���ردآور ک���ه بنای ايشان،  چنی���ن می نمايد 
کام���اًل صحیح و دقیق  ک���ه دربارۀ يک فرقه هست و ن���ه صرفًا اطالعات 
کار ديگ���ری است و در جای خ���ود شايستۀ انجام اس���ت؛ ثانیًا: ذکر  ک���ه 
که يک اثر فرقه شناختی  ضعیف ب���ودن يک اثر مثل مشارق انوارالیقین - 
کنده ای دربارۀ ف���رق هم دارد،  نیس���ت - و در عی���ن حال، اطالع���ات پرا
لزوم���ًا، به معن���ی ضعف مطال���ب فرقه شناخت���ی آن نیس���ت، بلکه این 
یژگی های ديگر آن اث���ر معطوف باشد. ثالثًا، شايد  ضع���ف می تواند به و
ای���ن امر به فق���دان اعمال روش���ی مشخص توسط ايش���ان در استفاده و 

بوط باشد.  استناد به منابع، مر

4-1. استف���ادۀ مناب���ع فرقه شناختِی پس از مق���االت االسالمیین، از این 
که در بند هشت/21 از قول مرحوم روحانی نقل شده - نکته ای  منبع - 
کافی همت  گر در این مورد به ارائه شواهد و قراین  یژه ا مه���م است؛ به و
يکرد و مطالب منقول در مقاالت  گم���ارده می شد. تفاوت ها در روش، رو
يادی آشکار است.  االسالمیین، الفرق بین الفرق و الملل و النحل تا حد ز
يخ نگارانه و عدم ورود به روش  يکرد علمِی تار روش غیرجانبداران���ه، رو
کالم���ی و مدافعه نگارانه در اثر نخست بسیار مشه���ود است، اثر سوم نیز 
ت���ا حدی نسبت به اث���ر دوم همین شیوه را معمول داشت���ه است؛ اما اثر 
کالمی می ماند  ی  يخ نگار دوم، يعن���ی الفرق بین الفرق بیشتر به يک تار
ی باورهای کالم���ی و صاحب���ان ای���ن باورها؛ به  يخ نگ���ار ت���ا ب���ه ي���ک تار

16.ص24.
17.ج1،ص757.

18.ص24.

در این کتاب در کنار جامعیت، 
اطالعات و آگایه های ارزمشند و 
تازه ای دربارۀ  بسیاری از فرق 
ارائه شده که در منابع مشابه 
نیامده است و این امر بر حسن 
و ارزش اثر نسبت به موارد 
مشابه افزوده است.
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يدي���ه،29 صوفیه،30 معتزل���ه31 و موارد ديگ���ر. این دست  اه���ل حدي���ث،28 ز
گاهی دربارۀ اشخاص و نیز اصطالحات هم، به نحو بیش  توضیحات، 
از ان���دازه، آم���ده است. ب���ه نظر می رسد در اث���ری فرقه نگاران���ه اطالعاِت 
گاه���ی اجمالی و  ب���وط، به نح���و مختصر و ب���ه منظور آنک���ه خواننده آ مر
کند، ب���ه عنوان يک امکان و تسهی���ل علمی، بهتر است  عجالت���ی پیدا 
گاهی های علمی مفصل و اط���الع از ديدگاه های  فراه���م آيد؛ اما ب���رای آ
که  مختل���ف در آن موضوع، بايد به آثار ديگری چون دایرةالمعارف ها - 
کرد؛ به عالوه، مجموعه  ین شده اند - رج���وع  ی متفاوت تدو ب���ه منظور
بوط می گردد بهتر است  که به دانش فرق مر گاهی ها دربارۀ يک عنوان  آ
در مت���ن ذکر شود. امکان تفکی���ک مطالِب مؤلف دوم نیز تنها به انتقال 
مطالب به پانوشت محدود نیست و می توان آنها را در متن و مثاًل با نوع 

خط يا اندازه قلم متمایز ساخت.

3-3.افزون بر این، مؤلف محترم در افزودن توضیحات مورد اشاره در 
بند قبل، در بیشتر موارد، از مطالب دایرة المعارف بزرگ اسالمی و احیانًا 
کرده اند و به  از دایرة المع���ارف تشیع يا دانشنامه جه���ان اسالم استفاده 
ک اف���زودن توضیحات  نظ���ر می رس���د در بیشتر موارد و ن���ه همۀ آنها، مال
ب���ور بوده اس���ت؛. از این  يادش���ده وج���ود آنه���ا در دایرة المعارف های مز
که هن���وز در ای���ن دایرة المعارف ها تحقی���ق نشده و به  رو مدخل های���ی 
کمتر از موهب���ت این افزوده ها برخ���وردار است و همین  چ���اپ نرسیده، 
ک���ار را نیز بر ه���م زده، تا ان���دازه ای شک���ل ناهمگون بدان  ام���ر يکدستی 
که به جای این افزوده ه���ا، ارائه توضیحات  بخشی���ده است؛ در حال���ی 
ی و اندک و ارجاع به منابع يادشده و منابعی از این دست،  صرفًا ضرور
کاف���ی م���ی نمود و این امر ه���م از حجیم شدن این اث���ر می کاست و هم بر 

يکدستی آن می  افزود.

4.عناوینومدخلهایازقلمافتاده
که اثر حاضر نسبت به آثار مشابه بسیار جامع تر است و  پیشتر اشاره شد 
يخ اسالمی است  کمتر نامی از فرقه های موجود و مذکور در فرهنگ و تار
کرد  ک���ه از قلم افتاده باشد؛ با وجود این، هنوز می توان به مواردی اشاره 

گفته مانده اند؛ برای نمونه: که مغفول و نا

گوي���ا فرقه ای زهدپیشه و عارف مسلک اند که  1-4. اصح���اب البرانس، 
حت���ی به قدمت روزگار حکومت امام علی نی���ز وجود داشته اند. ظاهرًا، 
بیع مشهور است  که مزارش در شهر مشهد به خواج���ه ر بیع بن خیث���م -  ر
کراجک���ی )م.449  گزارش  که بر پاي���ه  گ���روه بوده اس���ت. وی،  - از ای���ن 
که  ق( در کن���ز الفوائ���د، عموی همام بن عباده اس���ت، در ضمن حديثی 
کرده است، يکی  کراجکی در وصف شیعیان واقعی از امام علی روايت 

28.همان،ص209-205.
29.همان،ص727-720.

30.ج2،ص914.
31.همان،ص1312-1302.

شیع���ی،20 يا »اخ���وان الصفاء«،21 يا »اخ���وان المسلمی���ن«،22 يا اصولیه/ 
اصولیون23 يک فرقه اند يا يک طرز تفکر يا يک تشکیالت يا يک حزب؟ 
ک هایی  برای هر يک از این مقوالت وجود دارد؟ لذا در تلقی این  چه مال
يان ها به عنوان فرقه، جای تأمل اس���ت. البته، مؤلفان محترم  قبی���ل جر
گرفته،  ای���ن اثر، به درستی برشمردن و بیان ف���رق از روش »استقراء«  بهره 
يان از س���وی ديگران به عن���وان فرقه تلقی  که ي���ک جر ص���رف ای���ن امر را 
که در واق���ع، همان روشی  ک فرقه ب���ودن برشمرده ان���د  ش���ده اس���ت، مال
گرفته اند و این روش از مقتضیات  کار  که فرقه نويسان ديگر نیز به  است 
فرهنگ نويسی است؛ با وجود ای���ن، نويسندگان می توانستند با پیروی 
ي���ف دقی���ق و محققانه فرق���ه، از نظر خود، ضم���ن به کارگیری روش  از تعر
يف مورد نظر  که با تعر کنونی، م���واردی را  استق���را با همین شیوه و وضع 
گوشزد می نمودند. برشم���ردن يک مجموعه  از فرق���ه همخ���وان نیستند، 
ب���ه عن���وان فرق���ه، به ص���رف اينکه ديگ���ران به ه���ر جهت آن را ي���ک فرقه 

که در امر تحقیق جایی ندارد.  شمرده اند، انفعالی است بی دلیل 

3.اشکالهایروشیوساختاری
مناب���ع  از  استف���اده  ب���رای  مشخص���ی  روش  اث���ر  ای���ن  در  گوي���ا   .1 - 3
که به نحوی مرتب���ط با موضوعات تحقیق  ی  فرقه شناختی ي���ا سایر آثار
يخی يا دای���رة المعارف ها،  حاض���ر بوده اند، مثل آث���ار فرقه شناختی، تار
بوط وجود ن���دارد؛ برای نمونه  فرهنگ ه���ا و موسوعه ه���ا و سایر مناب���ع مر
ترتیب ذک���ر منابع، ذیل هر يک از مدخل ه���ا، از روش مشخصی پیروی 
 ذکر ای���ن همه منبع بدون اينکه 

ً
نمی کن���د؛ مثال ذیل اسماعیلیه224 اوال

گرفته شده، چه  ک���دام مطلب از هر يک از مناب���ع  مشخ���ص شود دقیقًا 
لزوم���ی دارد و ثانی���ًا هی���چ ن���وع ترتی���ب و تقدم زمان���ی يا رتبی ي���ا قديم و 
ب���ودن رعايت نشده است. این اشک���ال منحصر به مدخل های  معاصر
که  تحقیق ش���دۀ مرح���وم روحانی نیست، بلک���ه در بخش اخیر ای���ن اثر 
انحص���ارًا تحقیق آقای خمینی است نیز مشاهده می شود؛ برای نمونه: 
ک���ه از آغاز نسبت به  بور به ای���ن امر بر می گردد  ي���ه25،1 اشک���ال مز منصور
گرفته  استفاده از منابع و استناد به آنها نگاه و روش مشخصی در پیش 

نشده است. 

ک���ه درب���ارۀ برخ���ی  ی از توضیحات���ی  2-3. ب���ه نظ���ر می رس���د بسی���ار
شخصیت ها يا فرقه ها در پانوشت آمده است، هم يکسانی و انسجام اثر 
يه،27  را از میان برده و هم غیرالزم است؛ برای نمونه: ذیل اباحیه،26 اخبار

20.ج1،ش73.
21.همان،ش84.
22.همان،ش85.
23.همان،ش199.
.24همان،ص117.
25.ج2،ص1366.

26.ج1،ص42-37.
27.همان،ص83-80.
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که  است.36 آنچه مسائل االمامه، در اينجا، آورده، غیر از آن چیزی است 
کمیلیه2 آمده است، بلکه شبیه  کمیلیه1 و  در فرهنگ جامع فرق ذیل 
کاملیه،  کاملی���ه 1 37 آمده اس���ت. ظاهرًا، ای���ن  که ذیل  مطالب���ی اس���ت 

کمیلیه باشد. تصحیف 

ی  ي���ه از حشويه و اصح���اب حديث و پیروان اسماعیل جوز 7-4. جوز
که امامت حضرت علی را ثابت نمی دانستند.38

که  کرابیسی  8-4.ولیدي���ه از حشويه و اصحاب حديث و پیروان ولید 
جنگ های میان صحابه را طبق اجتهادشان می دانستند.39

کم[  که در هر عصری به]حا 9-4.ُحلیسی���ه يا »همان اصحاب حديث 
غال���ب و چی���ره آن زم���ان اقتدا می کردن���د و جنگ با سرکش���ان و ياغیان 
گ���روه در آن زم���ان ب���ه »حلیسیه«  مسلم���ان را ح���رام می دانستن���د. ای���ن 
یرا]به يکديگر[ توصی���ه می کردند به هنگام فتنه،  شناخت���ه می شدند؛ ز
همانن���د ِحلس]=نم���د[ به زمی���ن خانه خ���ود بچس���ب و ]از خانه خارج 
که از جنگ های امام علی با دشمنانش  کسانی بودند  مشو40[«. 41 اينان 

36.ناشیاکبر؛فرقههایاسالمیومسئلهامامت؛ص71-70.
37.ج2،ص1106-1105.

38.پیشین،ص98.
39.همان.

که»المؤمنحلسبیته« کوبهدرهمآمدهاستودرروای���تآمدهاست 40.البت���هحل���سبهمعنی
)النهایة؛ج1،ذیل»حلس«(.

41.ناشیاکبر؛پیشین،ص34.

از اصحاب البرانس توصیف شده است.32 برانس جمع ُبرُنس به معنی 
کاله بوده است. که ازجمله مشتمل بر  پوشش خاصی است 

که اول���ی از اباضیه  2-4. در اث���ر حاض���ر از س���ه حارثی���ه ذکر ش���ده است 
بیه و سومی از غالت  )پیروان حارث بن محمد اباضی(، دومی همان حر
که بغدادی در الفرق بین الفرق33  ب���ه شمار آمده اند. این در حالی است 
ي���د اباضی و بر این  گروهی منسوب به حارث بن یز گفت���ه است  حارثی���ه 
که پس از محکم���ه اولی امامی ندارند، مگ���ر عبد اهلل بن اباض و  باورن���د 
يد اباضی است. حتی با فرض اينکه این  پس از او امامشان حارث بن یز
گروه و در عین حال  گ���روه همان فرقه نخست باشد، باز هم اشاره به این 
ی از موارد مشابه  ی ای���ن يکی بودن مفید بود؛ چنان که در بسی���ار يادآور

گرفته است.  کار صورت  این 

که علیه  يادبن اعس���م  3-4. االعسمی���ه، از ف���رق خ���وارج، منس���وب ب���ه ز
که آنان پديد آوردند،  ازارق���ه، نجدات و عطويه، به سب���ب بدعت هایی 

کرد.34 قیام 

ي���ه از اصطالحات  4-4. اصولی���ه اعتدالی���ه ي���ا امامی���ه اصولیه اثن���ا عشر
کتاب النقض خود برای اشاره  ی در  ينی راز که عبدالجلیل قزو خاصی 
یژگی  که دارای مشی اعتدالی با و به شیع���ه اثناعشرِی عصر خود آورده 
ی ب���وده است. ج���ا داشت ای���ن اصطالح���ات به نحو  کالم���ی ر مکت���ب 
يه در  کم ذیل امامیه مذک���ور می افتادند تا وحدت رو مستق���ل يا دست 

همه موارد حفظ شود. 

کت���اب  ک���ه عواج���ی در  5-4. ُحسنی���ه از فرقه ه���ای اباض���ی در مغ���رب 
کرده است. این فرقه پی���رو احمدبن عیسی  الخ���وارج خود35 بدان اش���اره 
کرد و بعدها  که در قرن سوم ظه���ور  ي���اد بوده اند  طرابلس���ی ملق���ب به ابا ز
گوي���ا خود را ب���ه عبداهلل بن مسعود منسوب  که  ب���ه فرق���ه عمديه پیوستند 
می کردن���د و از جمله اقوال آن���ان جایز بودن عدم شناخ���ت پیامبر مکرم 

اسالم و اباحه زنا بوده است. 

کبر، فرقه  کمیلی���ه، بنا ب���ه نقل مسائل االمامه، منسوب ب���ه ناشی ا  .4-6
ياد نخعی،  کمیل بن ز که غی���ر از  ياد  ديگ���ری از شیعه از پیروان کمیل بن ز
صحاب���ی جلیل القدر امام علی است. اينان معتقد بودند  پس از پیامبر 
حضرت علی وصی و جانشین او در میان امت بوده است. تمامی امت 
گذار نکرده و به  نی���ز به خاطر اينکه پس از پیامب���ر امامت را به علی)ع( وا
کافر شده، مرتد شده ان���د. حضرت علی  وصی���ت پیامبر سر نسپردن���د، 
کافر شده  که با آنان درگی���ر نشد و از امامت ابوبکر جلوگی���ری نکرد،  ه���م 

32.ج1،ص81.
33.ص105.

34.غالبابنعلیعواجی؛الخوارج؛ص229.
35.ص15.
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ک���ه گروه ديگری  راوندي���ه به شمار آم���ده - در مسائ���ل االمامه آمده است 
که توسط راوندي���ه - گروه ديگ���ری از شیعه عباسیه  از شیع���ه عباسیه ان���د 
- ب���ه این نام خوانده شده ان���د. اسم این فرقه از لق���ب رهبر آنان ِخداش 
که ب���ه معنی خادش الدین، يعنی معیوب کننده دین  گرفته شده است 
ب���ودن او، و در درج���ه بعد پی���روان او است. در این اث���ر، چندین صفحه، 
که با تأسف در فرهنگ  گروه مطالب مفیدی آمده اس���ت  راج���ع به این 
جام���ع فرق ذک���ر نشده است.46 به ع���الوه از فرقه های ديگ���ری در این اثر 
گفته آمد. ب���ه همین  که برخ���ی از آنه���ا در بند قب���ل  سخ���ن رفت���ه اس���ت 
یژه ای دارند  که اهمیت و منوال، از آثار و منابع فرقه شناختی ديگری نیز 
گرفته نشده اس���ت. مثل فضل االعتزال و طبق���ات المعتزله، تألیف  به���ره 
زشمند در حوزه  گاهی های ار که حاوی آ ابوالقاسم البلخی )م 319ق( 

کالمی اند. ی انديشه های  يخ نگار تار

گاه���ی از منابعی  گفته آمد،  که در بن���د قبل  2-5. ب���ه عک���ِس نکته ای 
کی ب���رای منظور این  که معلوم نیس���ت با چه مال استف���اده شده اس���ت 
يده ش���ده و به سخن آنان استناد ش���ده است؛ برای نمونه  فرهن���گ برگز
در جل���د نخس���ت در ذک���ر و توضی���ح بسی���ار ان���دک مدخل اسب���اط47 به 
که معلوم  ي���خ اجتماعی ایران، اث���ر سعید نفیسی استناد ش���ده است  تار
کی سراغ این اثر رفت���ه و این عنوان را  نیس���ت جناب خمینی با چ���ه مال
يده ان���د؛ ب���ه عالوه به هیچ اث���ر ديگری در مورد ای���ن اصطالح ارجاع  برگز
داده نش���ده و ج���ز اينکه اسباط اجمااًل توسط نفیس���ی شیعه تلقی شده 

اند خبر ديگری از این واژه به دست داده نشده است.

ی���ن، اف���زودن توضیحات���ی هرچن���د  3-5.گاه���ی ذی���ل برخ���ی از عناو
گفته ش���ده است: اينان  ی است؛ مث���اًل ذیل اسماعیلیه1  کوت���اه، ضرور
ک���ه بايد در مورد این  غالی���اِن پیرو اسماعیل بن علی اند.48 روشن است 
گردد  کیست���ی وی روشن  ک���ه  اسماعیل بن عل���ی اطالعات���ی داده ش���ود 
یب���ًا به لغو می مان���د. ای���ن در حالی است  واال مفی���د  نخواه���د ب���ود و تقر
ک���ه بالفاصل���ه، ذی���ل عن���وان اسماعیلی���ه2، در معرفی اسماعی���ل فرزند 
ک���ه این امر  ام���ام ص���ادق در اندازه ي���ک مقاله مطلب ذک���ر شده است 

کامل در نحوۀ معرفی افراد است. نشان دهنده ناهماهنگی 

گذاشته  کلمات  ین، اعراب  4-5.  بهتر بود ب���رای صحت قرائت عناو
که البته گاهی از اوقات اعراب حرف نخست عنوان فرقه آشکار  می شد 
ش���ده، ولی عمومی نیست. ب���رای این منظور روش ه���ای مختلفی مثل 
گرفت. این امر برای برخی  کار  روش دهخ���دا يا دکتر معین را می توان به 
ی است؛ مثل اتتالهديه، تجاجنه، جومدينیه، دغوغیه  ین ضرور از عناو

و...  .

46.همان،ص58-55.
47.ج1،ص105.

48.ج1،ص112-111.

ک���ه: » هرگ���اه دو مسلم���ان با  کردن���د  گرفتن���د و از پیامب���ر رواي���ت  کن���اره 
گیرند، قاتل و مقتول هر دو در آتش  شمشیرهای خود در برابر يکديگر قرار 
که پیامبر فرمودند: »هنگام بروز فتنه،  جهنم ان���د«.  نیز روايت می کردند 
بنده خدا ]و فرد[ مقتول باش نه بنده خدا]و فرد قاتل[«. عبداهلل بن عمر، 
يادی  گ���روه ز ي���د و  سعدابن ابی وق���اص، محمدابن مسلم���ه، اسامه بن ز
گروه  گ���روه بودند. اين���ان غیر از  از اصح���اب پیامب���ر و پی���روان آنان از این 
گرفتند و در جمل شرکت  کناره  که مانن���د آنها از جنگ  ديگری هستند 
گروه  ک���دام ي���ک از دو  ک���ه نمی دانند  نکردن���د. اين���ان باورش���ان آن بود 
ی،  متخاص���م به حق نزديک تر است. ابوموس���ی اشعری، ابوسعید خدر
گروه بودند. به این  ی، و احنف ابن  قیس تمیمی از این  ابومسع���ود انصار
کی از اعتزالشان  که در آن زمان »معتزله«  نام نهادند تا حا گ���روه دوم بود 
بن عبی���د، بنیانگ���ذاران معتزله   از جن���گ باش���د. واصل بن عط���ا و عمرو
بیر  کالم���ی در ق���رن دوم در قرن دوم، درباره جنگ ام���ام علی با طلحه و ز
همی���ن طرز فکر را داشتند)همان(. این مت���ن تفکیک جالبی میان این 
ک���ه در جای ديگ���ر ديده نش���ده - است و ب���ر این پايه  ک���رده -  گ���روه  دو 
آنچ���ه در فرهن���گ جامع فرق ذی���ل حلیسیه42 آمده اس���ت، هم از دقت 
کاف���ی برخوردار نیست؛ به ع���الوه می توانست امکان  و ه���م از اطالعات 
که این امکان فراهم نشده است. گردد  ارجاعشان به يکديگر نیز فراهم 

که به استم���رار امامت قائل بودند،  گروه���ی از شیعیان  کی���ه  10-4.شکا
کاظم)ع( در سرنوشت او به شک و ترديد افتادند  ولی پس از وفات امام 

که او زنده است يا خیر.43

5.چندنکتهدیگر
1-5.متأسفان���ه در فرهنگ جامع فرق از برخی منابع بسیار مهم، غفلت 
گذش���ت. این غفل���ت از سوی هر  کنار آن  ک���ه نمی ت���وان از  ش���ده است 
ک���ه دوست و همکار فاضلم  گرفته است. همان طور  دو مؤل���ف صورت 
جن���اب موسوی ن���ژاد م���را به این نکت���ه متفطن ساخ���ت - و از این جهت 
ممنون ايشان هستم - در این اثر هیچ ارجاعی به مسائل  االمامه، اثر مهم 
که بنا ب���ه مشهور، تألی���ف عبداهلل بن محمد  فرقه شناسان���ه در ق���رن سوم 
کبر )م.293ق( است، وجود ندارد. فق���ط در يک جا، در ضمن  ناش���ی ا
کت���اب آمده اس���ت؛44 حال آنک���ه این اث���ر بسیار  نق���ل قول���ی، اس���م این 
کنده  زشمندی در حوزه فرق اسالمی آ گاهی های بسیار ار مع���روف و از آ
اس���ت. مادلون���گ، شرق شن���اس معاص���ر و دقیق النظر آلمان���ی، معتقد 
کمتر  اس���ت  انحراف این اثر از ديگر فرقه نگ���ار سده های نخست اسالم 
گاهی های  یژه دارن���د.45 برای نمون���ه آ زش و گزارش ه���ای آن ار اس���ت و 
که در فرهن���گ جامع فرق از  زشمندی در مورد فرق���ه خداشّیه -  بسی���ار ار

42.ج1،ص542-541.
43.ناشیاکبر؛پیشین،ص73.

44.ج1،ص159.
45.ناشیاکبر؛پیشین،ص11.
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قاهره: دار احياء الکتب العربیه، ]بی تا[.

5-5.در برخی موارد يک اصطالح يا يک نام و... با تفاوتی در يک حرف 
گونه موارد بر  ی این  يا در امال، توسط منابع ديگر نقل شده است. يادآور
کمال اثر مورد بحث ما می توانست بیفزايد؛ برای نمونه »بدعیه«، از فرق 
خوارج، در فرهنگ جامع فرق اسالمی پیروان »يحیی بن اصرم«) با حرف 
راء(،49 ولی در ملل و نحل شهرستانی پیروان»يحیی ابن اصدم«)با حرف 

دال( معرفی شده است.50

ی���ن و مدخل های ه���ر جلد با شم���اره مدخل و  گ���ر نشان���ی عناو 6-5. ا
صفح���ه همان جلد ذکر می شد، نحوۀ استف���اده آسان تر می شد و به جز 

ی به حمل يا مراجعه به جلد سوم نمی افتاد. برای برخی مقاصد نیاز

ی به تحقیق و پیشگامی مرحوم آيت  اهلل روحانی  7-5. ب���رای ارج گذار
در ای���ن اث���ر، شايسته بود ذکری از زندگی و آثار ايش���ان در مقدمه به میان 

می آمد.

8-5. ب���ه نظ���ر می رس���د با توجه ب���ه اينکه مرح���وم روحانی، ه���م بانی و 
یب���ًا نصف این اث���ر بوده اند می بايست  مؤل���ِف نخس���ت و هم محقِق تقر
ن���ام ايشان نیز ب���ه عنوان مؤلف ذک���ر می شد. آنچه در پش���ت جلد آمده 
است، نشان می دهد  صرفًا طرح اصلی و روش این اثر، و احیانًا پاره ای 
يادداشت ه���ا، از مرح���وم روحان���ی است؛ ام���ا با عنايت ب���ه اينکه میزان 
يادداشت ه���ای ايش���ان به ح���دود نصف حج���م این اثر بال���غ می  گردد، 
نقش ايشان می بايست به عنوان يکی از دو مؤلف لحاظ  می شد. البته، 
يادی این مالحظه را  شاي���د مقدم کردن نام ايشان در پشت جلد تا حد ز
ب���رآورده سازد، ولی با وجود این، ذکر ن���ام ايشان به عنوان مؤلف بايسته 
ی این يادداشت ها، ب���ر اهل تحقیق  گ���ردآور گرچه زحمت  می نماي���د؛  

کرد«. کرد، آن که تمام  که  کار را  گفته اند:»  کاماًل آشکار است و 

49.ج1،ص273.
50.ج1،ص150.


