
ره: اشا 
بیــش از یــك دهــه از زمانــی كــه زمزمه هــای تالیــف 
»دایره املعارف آســتان قدس رضوی« به گوش می رســید، 
گذشــت. در واقع هسته اولیه این كار پژوهشی، سال 76 
در »مرکز خراسان شناســی« و با مدیریت دكرت یاحقی در 
آستان قدس رضوی شــکل گرفت و در سال 80، با پیوسنت 
این گروه به بنیاد پژوهش های اسالمی، گردآوری و تالیف 

آن كلید خورد.
پس از آن، تالیــف »دایره املعارف آســتان قدس رضوی« 
به صورت برنامه ای مصــوب، در زمره کارهای جاری این 
گروه قرار گرفــت و کار مدخل گزینی از منابع، برای این 
دایره املعارف آغاز شــد؛ مجموعه ای كــه قرار بود به هر 
آنچــه مربوط به امام رضا)علیه الســالم( و آســتان قدس 

رضوی است، بپردازد.
در این میــان، هرن های موجود در بــارگاه ملكوتی ثامن 
الحجج)علیه الســالم( كه مجموعــه ای گرانبها از هرن های 
اســالمی و در واقع موزه ای دامئی، زنده و معنوی است، 
به عنــوان یكی از بخش های مهم ایــن دایره املعارف در 
مرحلــه مدخل گزینی قرار گرفته اســت؛ از آینه كاری ها، 
تذهیب هــای قرآنــی، شــاهكار هــرن معامری اســالمی، 
تابلو های نفیــس و كتیبه  های تاریخــی گرفته تا خطوط 
و نقــش و نگار هایــی كه در هر گوشــه ای از این بارگاه 

ساعتی با نگارندگان 
دایره املعارف آستان قدس رضوی؛

10سـال پژوهـش به بار نشست
محدثه شوشرتی



به چشم می خورد. حتی به معرفی آفرینندگان این هرن ها در 
بارگاه ملكوتی امام رضا)علیه السالم( نیز پرداخته شده است.

 از آنجایی كه دایره املعارف نویسی كاری پیوسته و مداوم 
است، پس از گذشت بیش از 10سال، در حال حارض جلد 
اول دایره املعارف آستان قدس رضوی به امتام رسیده است.

در این راســتا هرچند ترشیح فعالیت چندین ســاله گروه 
گردآورنــدگان دایره املعارف آســتان قــدس رضوی در این 
چند ســطر منی گنجد، اما به هر حال بــه بهانه امتام جلد 
اول این كار پژوهشــی زمانرب و مهم، به رساغ تنی چند از 
پژوهشــگران، محققان و اعضای گردآورنده این مجموعه 
رفتیم كــه حاصل گفتگوی ما با آنــان را در ادامه از نظر 

می گذرانید. 
»این روز ها، روز های پایانی چندین سال نگاشنت جلد اول 
دایره املعارف آستان قدس رضوی است. از حرف»الف« تا 
»س« در دل جلد اول گنجانده شــده و از»ش« تا »ی« در 
جلد دوم. می خواهیم این كار پژوهشــی، دقیق، علمی و 

متكی به منابع معترب باشد.«
احمد منایی، مدیر گروه دایره املعارف آســتان قدس رضوی 
این گونــه صحبت هایش را از چگونگــی كار در این گروه 
آغــاز می كند و ادامه می دهد: از ســال 80 كه مدخل ها 
مشخص شــدند، برای كار پژوهشــی و نوشنت مقاالت به 
دنبــال اهل فــن بودیم و در هر زمینه از چندین اســتاد، 
محقق، پژوهشگر، نویسنده و... بهره گرفتیم تا در نهایت 

بهرتین كار برای هر یك از مدخل ها انتخاب شد.
او هدف از تالیف دایره املعارفی ویژه امام رضا)علیه السالم( 
و آســتان قدس رضوی را ارائــه منبعی جامع و كامل برای 
محققان، نویســندگان، اســاتید و از همــه مهم تر زائران 
بــارگاه ملكوتی ثامن الحجج)علیه الســالم( ذكر می كند و 
می گوید: تاریخ چندصدساله آستان قدس رضوی می طلبید 
كه چنین دایره املعارفی تالیف و در اختیار اقشار مختلف 

مردم قرار گیرد.
این پژوهشــگر كه خود دستی در نویسندگی و ترجمه و 
تحقیق دارد، در ترشیح چگونگی كار، از حساسیت زیاد در 
انتخاب كار های ارائه شده برای مدخل های دایره املعارف 
آستان قدس رضوی سخن به میان می آورد و بیان می كند: 
چون وسواســی خاص برای انتخاب مقاالت داشتیم، شاید 
ســال ها كار پژوهشــی یك مدخل و نگاشــنت آن به طول 
می انجامیــد و در نهایت نیز برای بازنویســی و تایید در 

اختیار پژوهشگران و محققان برتر قرار می گرفت.
او شاخه های رجال، سازمان ها، القاب و مناصب و مشاغل 
و موضوعات، مكان ها، نفایس نگاشــته و نفایس موزه را 
شــش شــاخه اصلی در تالیف دایره املعارف آستان قدس 
رضوی ذكر می كند كه در مجموع، این شــاخه ها در 850 
مدخل تعریف شــده اند و هر مدخل شــامل شناسه، منت 

مقاله و منابع است.
البتــه اســتاد منایی بــه این نكتــه نیز تاكیــد می كند كه 

ابتــدا بیش از پنج هزار مدخــل از منابع و متون تاریخی 
مرتبــط با امام رضا)علیه الســالم( و آســتان قدس رضوی 
انتخاب شــده بود كه در نهایت بــا ادغام و حذف برخی 
موارد، 850 مدخل انتخاب شــدند. بــه گفته وی، در این 
میان مدخل هایی وجود داشــتند كه از آغاز ســال  تالیف 
دایره املعــارف آســتان قدس رضــوی تغییــر كردند كه به 
فراخور این تغییرات، منت مقاله مدخل  نیز بازنویسی شده 

است.
او ترصیح می كند: دایره املعارف آستان قدس رضوی به جز 
مدخل های مربوط به رجال، هم به صورت تصویری و هم 

به صورت منت گردآوری شده است. 

مدیر گروه دایره املعارف آســتان قدس رضوی به چگونگی 

ویراســتاری این اثر نیز اشــاره می كند و می گوید: هیئت 

ویراســتاری دایره املعارف در چهار محور شــامل: ویرایش 

ادبــی، ویرایش بافتاری، ویرایش زبانــی و ویرایش جامع 

تشــكیل شده است كه در نهایت، ویرایش نهایی جلد اول 

را آقای ارشاد رسابی و سوهانیان حقیقی انجام دادند.

از تعریف موضوع تذهیب تا رسم آستان بوسی
علی اخــوان مهدوی، مســئول شــاخه القــاب، مناصب، 

مشاغل و موضوعات دایره املعارف آستان قدس رضوی در 

ادامه توضیحات مدیر گــروه دایره املعارف می گوید: متام 

شــغل هایی كه از گذشــته تاكنون در آستان قدس رضوی 

بوده اســت، در ایــن دایره املعارف آمده انــد. بیش از 80 

لقب كه به شــاغالن در آستان قدس رضوی می دادند نیز 
در این دایره املعارف تعریف شده اند.

وی گریزی به تاریخ موضوعات مربوط به امام رضا)علیه السالم( 
و آســتان قــدس رضــوی می زنــد و ترصیــح می كند: در 
دایره املعارف آستان قدس رضوی حتی به موضوعاتی نظیر 
»انفجار در حرم« یا آداب و رســومی نظیر »آستان بوسی« 

كه در بین زائران وجود دارد نیز پرداخته ایم.
این پژوهشــگر در بخش موضوعــات همچنین به مدخل 
هرن هایی نظیر »تذهیب« اشــاره می كنــد و می گوید: از 
ســال 85 تا سال 89 فقط گردآوری و تالیف این مدخل به 
طول انجامید كه حتی بعد از این 4ســال كه مقاله تحویل 
داده شــد، برای بازبینی و تایید، زمان دیگری رصف شــد. 

برای منونه بخشی از منت تذهیب در ادامه آمده است:
*تذهیب: در اصطالح كتاب آرایی به معنی آراسنت صفحه 
نوشــته یا كتاب با نقش و نگار هایی از آب طال و رنگ ها 
و مــواد دیگری چون الجورد اســت. اوج هرن تذهیب در 
مكتب هرات دوره تیموری تبلور یافت. در آســتان قدس 
رضوی دســت كــم از دوره صفوی، شــغل مذّهب وجود 

داشته است و...
مسئول شاخه القاب، مناصب، مشاغل و موضوعات این 
دایره املعــارف، موضوعــات تاریخی و برجســته مربوط 



به مجموعه آســتان قدس رضوی را از جمله مدخل های 
مهمــی می داند كه ســال ها برای پژوهــش و تالیف آنها 
زمان گذاشته شده اســت. به طور مثال، او به توپ بندی 

حرم مطهر اشــاره می كند كه در این مدخل آمده است:
*توپ بنــدی حرم: واقعه حمله قزاقان روس به حرم مطهر 
رضوی)1330ق(. در ســال 1329ق محمدعلی شــاه كه به 
منظور اعاده ســلطنت از مرز های شــاملی وارد اســرتآباد 
شــده بود، از قوای دولتی شكست خورد و هواخواهانش 

منكوب شدند و...

فعالیــت 400 نویســنده و ویراســتار در تالیف 
دایره املعارف آستان قدس

محمد فرح زاد، كارشــناس شاخه ســازمان های دایره املعارف 
آستان قدس رضوی از دیگر پژوهشگران و اعضای تالیف این 
دایره املعارف اســت كه در خصوص كار در این گروه توضیح 
می دهد: حــدود 400 نویســنده و ویراســتار در تالیف این 

دایره املعارف نقش داشتند.
وی گریزی به تاریخ آستان قدس رضوی می زند و می گوید: از 
زمان صفویه تاكنون متام سازمان هایی كه در مجموعه آستان 
قدس رضوی ایجاد شده اند، در این دایره املعارف آمده اند. حتی 
از كســانی كه از این دوران و قبل از آن به هر طریقی به این 
مجموعه مرتبط هســتند نیز مقاله تهیه شده است. به طور 
مثال، در مدخل آفرینش های هرنی به عنوان یك سازمان آمده 

است:
* آفرینش های هرنی، موسســه: از موسسات فرهنگی آستان 
قدس رضوی. این مجموعه از سال 1369 فعالیتش را در چهار 

گروه خط، نقاشی، عكس و فیلم و ادبیات آغاز كرد  و...

تعریف مكان های داخل حرم و خارج از این مجموعه 
بهزاد نعمتی، مســئول شــاخه مكان ها، از دیگر اعضای 
گروه دایره املعارف آســتان قدس رضوی است كه در این 
گفتگــو از وجــود 150مدخــل مربوط به مــكان در این 
دایره املعارف ســخن به میان می آورد و توضیح می دهد: 
هــر مكان چــه در داخل حــرم و چه در خــارج از این 
مجموعه كه مربوط به امام رضا)علیه الســالم( و آستان 
قدس رضوی اســت، شــامل بنا هــای تاریخــی، بازار ها، 
ســاخت و ســاز های جدیــد و... در ایــن دایره املعارف 

تعریف شده است. به طور منونه:
*تپه ســالم: اولیــن محــل رؤیت گنبــد و گلدســته های 
حرم مطهــر رضوی برای عرض ســالم و ارادت زائران به 
آســتان امام رضا)علیه السالم(. روستای تپه سالم از توابع 
دهســتان میامی بخش رضویه مشــهد، در 30 كیلومرتی 

جنوب و جنوب شرقی مشهد واقع است و...

از نفایس نگاشته تا نفایس موزه 
رضا نقدی، مســئول شــاخه نفایس، از دیگر اعضای گروه 
دایره املعارف آستان قدس رضوی است كه در خصوص این 
شــاخه می گوید: كتاب های خطی ممتاز، قرآنهای ممتاز و 
نفایــس موزه، از جمله مدخل هایی هســتند كه با تصویر 

مربوطه در این دایره املعارف تعریف شده اند.
وی به طور منونه، به »تاریخ مشهدالرضا« كه درباره تاریخ 
خراســان و مشهد تا عرص حارض و نوشــته احمد ماهوان 
اســت اشــاره می كند و می گوید كه این مدخل به عنوان 

نفایس نگاشته در دایره املعارف آمده است.
نفایس موزه هامنند تابلو ها و تلسكوپ ها نیز به گفته این 
پژوهشگر از دیگر مدخل هایی است كه در دایره املعارف 

آستان قدس رضوی تعریف شده است. به طور منونه:
*تابلو شهر ونیز: این تابلو اثر ویلیام جیمز، نقاش انگلیسی 
اســت كه با رنگ روغن به ســبك ناتورالیسم بر روی بوم 
پارچه ای به ابعاد 74 در 126سانتی مرت اجرا شده است و...

***
بــه این ترتیــب، امید مــی رود با انتشــار جلــد اول این 
دایره املعارف و تكمیل و انتشار جلد دوم آن، اثری جامع و 
كامل از مجموعه حرم مطهر رضوی و آستان قدس رضوی 

به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان به جای ماند. 


