مشخصات کلی مدخل امام
مشـهور به امـام خمینـی(1368ش )1281-فقیه ،مرجع تقلید ،نویسـنده ،مبـارز ،رهبر انقالب
و بنیانگـذار جمهوری اسلامی ایران.
مدخـل امام خمینی شـامل صفحـات  265تا  280از جلـد  7دایرةالمعارف تشـیع و به قلم
عمادالدیـن باقـی اسـت .همچنین صفحـات 280و 281نیز به همـان قلم مربوط بـه مدخل آقا
مصطفی خمینی اسـت.

صخش

ماما لخدم یلک تا م

عنـوان مدخـل بـه قـرار زیر اسـت« :خمینـی ،آیـت الله ،حـاج سـید روحاللـه ،مصطفوی،

ایـن مدخـل هرچنـد فهرسـت نـدارد ،امـا عناویـن ذیـل در خلال مدخـل وجـود دارد :این
مدخـل در دو بخـش کلـی سـامان یافته اسـت؛
 )1بخـش نخسـت به سـیر زندگانی علمـی ،معنوی و سیاسـی امام خمینی پرداخته و شـامل
زیرفصلهای ذیل اسـت:
تولـد و تحصیلات ،عزیمـت به قـم ،در مکتـب عرفـان ،ازدواج ،فعالیت سیاسـی و علمی،
فعالیت سیاسـی-انقالبی ،قیام سـال  ،42تبعید امام ،ارائه نظریـه والیت فقیه ،رهبری جمهوری
اسلامی ایران ،دوران اسـتقرار جمهوری اسلامی ایـران ،دوران جنگ ،مهمتریـن وقایع در طول
هشـت سـال جنـگ ،شـکلگیری دو جنـاح در حاکمیـت ،بازسـازی پـس از جنـگ و پیـام بـه
گورباچـف ،حکـم فتـوای ارتـداد سـلمان رشـدی ،برکنـاری آیـت الله منتظـری از قائـم مقامی
رهبـری ،بازنگـری در قانون اساسـی ،ارتحال امـام خمینی.
 )2بخش دوم شـامل «تحلیل شـخصیت و افکار امام خمینی» اسـت ،که خود زیرفصلهای
متنوعی را به قرار ذیل شـامل اسـت:
تأثیـر جهانـی امام خمینـی ،افکار امام خمینـی ،دیانت و سیاسـت ،وحدتگرایـی در علوم،
اندیشـه سیاسـی والیت فقیه ،دمکراسـی و آزادی ،تحزب ،روحانیـت ،مقام زن.
اجداد امام

در مدخل میخوانیم:
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«در مـورد اعقـاب ایشـان [= امـام خمینی] چند روایت و شـجرهنامه متفـاوت وجود دارد

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

ولـی قـدر مسـلم ایـن اسـت که جـد اعالی امـام خمینـی به نـام «سـید دینعلیشـاه»،
ً
از علمـای کشـمیر و مقیـم هندوسـتان و گویـا اصالتـا نیشـابوری بـوده و به کشـمیر هند
مهاجـرت کرده اسـت».1

در مـورد اعقـاب و اجـداد «امـام خمینـی» نوعـی تشـویش و چندگانهگوئـی بـه چشـم
میخـورد کـه بـا وجـود مراکـز پژوهشـی متعدد کـه عهـدهدار تاریخ انقالب اسلامی هسـتند،
ً
چنیـن وضعیتـی اصلا مطلوب و مقبول نیسـت .بـا وجود انتشـار مطالب متعـدد در کتابهای
گوناگـون ،هنـوز تحقیـق جامع و مقـرون به صحتی در مـورد شـجرهنامه امام وجود نـدارد و این
ً
مسـئله موجـب درج مطالبـی بعضا صددرصـد خالف واقـع در بعضی منابع مرتبط بـا زندگانی
امام خمینی شـده اسـت.
بـه عنوان نمونـه در مدخل «خمینـی ،روح اللـه »...در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ،به نقل
از کتـاب خاطـرات آیتاللـه پسـندیده ،میرحامدحسـین هنـدی را جـد ششـم امام برشـمرده و
بـه مهاجـرت جـد اعلای امـام (دینعلـی شـاه) از ایران بـه هنـد ،اینچنین اشـاره کردهانـد که؛

2

«دینعلیشـاه در اصـل نیشـابوری بوده و به کشـمیر هندوسـتان مهاجـرت کرده بوده اسـت».

در اینجـا در حالـی بـه مهاجـرت دینعلیشـاه به کشـمیر اشـاره شـده که در همیـن مدخل،
تصریـح شـده دینعلیشـاه متولد هند بـوده و اجداد او از نیشـابور بـه هند مهاجرت کـرده و در
آنجـا سـکونت اختیـار کردند و فرزنـدان و نوادگانشـان همـه در هند به دنیـا آمدهانـد .بنابراین،
جنـاب دینعلیشـاه خـودش اهـل نیشـابور نبوده کـه از نیشـابور به هنـد هجرت کرده باشـد.3

طبـق آنچـه کـه در ایـن مدخـل(ص )666اعا شـده ،امـام فرزنـد ششـم آیتاللـه میرحامد
حسـین هنـدی صاحب کتاب پـرارج «عبقاتاالنوار» اسـت و امام خمینی فرزند سـیدمصطفی
فرزند سـیداحمد هندی فرزند دینعلیشـاه فرزند سـیداحمد موسـوی فرزند سـیدناصر حسین
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 .1دایرةالمعارف تشیع ،جلد ،7ص.265
 .2دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،22ذیل مدخل «خمینی ،روح الله» ،ص.666
 .3بـرای اطلاع تفصیلـی از اشـکاالت وارد بر مدخـل مذکور بنگرید بـه؛ نقدی بر مدخل خمینـی روح اللـه در دایرةالمعارف بزرگ
اسلامی ،سـهراب مقدمـی شـهیدانی  -میثـم عبداللهی چیرانـی ،بنیـاد تاریخپژوهی و دانشـنامه انقالب اسلامی ،تهـران1395 ،؛
صص .16-20

ملقـب بـه شـمسالعلما فرزنـد میرحامد حسـین لکنهـوی هندی میباشـد .میرحامد حسـین
متوفـی سـال 1306ق و امـام خمینـی متولـد سـال 1320ق اسـت ،آیـا عجیـب نیسـت که بین
وجـود داشـته باشـد؟ و ایـن ماجرا زمانـی جالبتر میشـود که بدانیـم فرزند میرحامد حسـین
به نام سـیدناصر حسـین شـمسالعلما (جـد پنجم امام خمینـی) متولد  19جمادیالثانی سـال

1284ق اسـت 1و نبیـرهاش سـیداحمد هندی (پدربزرگ امام خمینی) یک سـال بعـد در 1285
2

یـا 1286ق در خمیـن ،دار فانـی را وداع گفـت و دارای چنـد همسـر و فرزند بود!

صخش

ماما لخدم یلک تا م

ایـن دو شـخصیت ،کـه پنج نسـل فاصلـه وجـود دارد تنها  14سـال اختلاف زمانـی در حیات

همچنیـن میـان تاریـخ والدت شـمسالعلما (جد پنجـم امام) تا تولـد امام خمینی در سـال
1320ق ،تنهـا  36سـال فاصلـه اسـت و همگـی در همین سـی و شـش سـال بـه دنیـا آمدند و
صاحـب همسـر و فرزنـد شـدند!! اگـر فاصلـه تولـد هر نسـل تـا نسـل بعـد از خـودش را فقط
بیسـت سـال فرض کنیـم ،بین تولـد امام خمینـی و تولـد شـمسالعلما حداقل باید  100سـال
فاصلـه وجـود داشـته باشـد .بخـش اجـداد امـام خمینـی در ایـن مدخـل بـا اشـکاالت جدی
مواجـه اسـت که باید مـورد بازبینی قـرار گیرد .تردیـد درباره انتسـاب امام خمینی بـه میرحامد
حسـین هنـدی زمانی جدیتر میشـود که آیتالله پسـندیده که اکثـر مباحث مربـوط به اجداد
امـام خمینـی از خاطرات ایشـان اسـت ،سـخنی از این انتسـاب به میـان نیاورده اسـت جز یک
بـار کـه آن را نیـز مـورد تردیـد قـرار داده و چنین مینویسـد« :پدربـزرگ ما [سـیداحمد هندی]
طبق قرائن در هندوسـتان عیال و اوالد نداشـته اسـت و بر حسـب یک شـاهد ،ایشـان از طایفه
صاحـب عبقـات بودهانـد ،ولـی من مدرکی نـدارم جـز گفته بعضیهـا» 3.همچنین شـجرهنامه
امـام خمینـی بـه قلـم حشـمتالله ریاضی یـزدی که بـه خاطـرات آیتاللـه پسـندیده ضمیمه
4

شـده ،نیـز این انتسـاب را زیـر سـؤال میبرد.

 .1اعيانالشـيعه ،سـيد محسـن امين عاملـی ،دارالتعارف للمطبوعـات ،بیـروت1406 ،ق ،ج ،10ص200؛ عبقات االنـوار فی امامة
االئمةاالطهـار ،میرحامـد حسـین الموسـوي اللکهنویـی النیشـابوري ،تحقیق :غالمرضـا بن علی اکبـر موالنا بروجـردي ،الجماعه
المدرسـین فی الحوزه العلمیـه ،قـم1416 ،ق ،ج ،1مقدمه.
« .2خمینی ،روح الله» ،ص.666
 .3خاطرات آیتالله پسندیده (گفتهها و نوشتهها) ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران ،دوم ،1386 ،ص.45-44
 .4همان.263-259 ،
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بـا ذکـر شـواهد مذکور ،معلوم شـد که گذشـته از عـدم صحت مطالـب منـدرج در مدخل،
اعـات دقت و امانتداری صـورت نگرفته و برخی
در انعـکاس خاطرات مرحوم پسـندیده نیز مر ِ

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

1

امـور مـورد تردید ایشـان ،به صورت قطعـی و یقینی از زبـان وی بیان گردیده اسـت.

پیشـتر در کتـاب «زمانـه و زندگـی امـام خمینی» (از منشـورات پژوهشـکده امـام خمینی و

«پـدر سـیداحمد [هندی=جد امـام] ،از نوادگان
انقلاب اسلامی) 2نیز به اشـتباه ادعا شـده که
ِ
میرحامـد حسـین ،صاحـب عبقات االنـوار اسـت» .و همچنین بـه «مهاجرت دینعلیشـاه از
نیشـابور به کشـمیر» اشاره شـده است.3

در دایرةالمعـارف مصـور تاریـخ زندگـی امـام خمینی نیـز ،در مـورد اجداد امـام اینچنین
آمده اسـت:
«اجـداد روحاللـه ،روحانـی بودهانـد و جـد او سـالها پیـش برای تبلیـغ دین از نیشـابور
بـه کشـمیر هندوسـتان رفتـه بـود .آنجـا او را «دینعلیشـاه» ،مینامیدهانـد« ...سـید
دینعلیشـاه» در کشـمیر بـه دسـت مخالفانش شـهید شـد».4

مسـئله مهاجـرت «دینعلیشـاه» از نیشـابور بـه کشـمیر در حالـی مطـرح میشـود کـه در
یکـی از آثـار تحقیقـی متأخـر ،در احـوال او نوشـتهاند:
«سیدبزرگ [دینعلیشاه] ،فرزند سیدصفدر از لکنهو به کشمیر مهاجرت نمود».5

بـا وجود مشـوب بـودن منابـع در مـورد پیشـینه خانوادگی امـام خمینی ،نویسـنده مدخل
ّ
جـد اعالی امام
اصالت
امـام در دایرةالمعـارف تشـیع ،به اظهارنظر قطعـی در مورد
نیشـابوری ِ
ِ
ِ
نپرداختـه و هوشـمندی بـه خـرج داده اسـت .امـا بـا ایـن وجـود ،انتظـار آن اسـت کـه نگارش
ّ
مداخل دایرةالمعارفی متکی به پشـتوان ه پژوهشـی باشـد و به حل مسـائل علمی کمک کند ،نه
ِ
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 .1ایـن اشـتباهات بـه تدریـج از منابع مکتوب به منابع مجازی و تولیدات رسـانهای نیز سـرایت کرده و در برخی مسـتندهای تاریخی
(تولیده شـده در رسـانه ملی) نیز بازتاب یافته اسـت.
 .2وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .3زمانه و زندگی امام خمینی ،محسن بهشتیسرشت ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی ،تهران ،1391 ،ص.36
 .4دایرةالمعارف ّ
مصور تاریخ زندگی امام خمینی ،جعفر شیرعلی نیا ،نشر سایان ،تهران ،1393 ،ص.6
 .5اساتید و مشایخ امام خمینی(زندگینامه) ،قدرت الله عفتی ،مارینا ،قم.1393 ،

کاربسـت تعابیر تشـکیکی همچون «گویا( »...که نشـان از عـدم دلیل محکم
آنکه نویسـنده با
ِ
بـر رد یـا پذیرش مطلـب حکایـت دارد) ،از کنار مسـئله بگذرد.

«فرزنـد دیـن علـی شـاه (سـید احمـد هنـدی) جد امـام خمینـی بـا دختر یوسـف خان
فراهانـی 1ازدواج کـرده و حاصـل آن سـه دختـر و یـک پسـر بـه نـام مصطفـی بـود کـه
بـه عنـوان چهارمیـن فرزنـد در  10بهمـن 1241ش متولـد شـد .2مصطفـی در زمـان

درگذشـت پدر  8سـال داشـت .او نیـز به تحصیل علـوم دینـی در ایران و عـراق پرداخت

صخش

ماما لخدم یلک تا م

در بخش دیگری از مدخل آمده است:

و پـس از نیـل بـه درجـه اجتهـاد بـه خمیـن بازگشـت(1273ش)».3

بـا توجـه بـه تاریـخ وفات سـید احمد (جـد حضرت امـام ) کـه اواخر سـال 1285یـا اوائل
سـال1286قمری واقـع شـده ،کـه بـا این حسـاب ،عـدد  8سال(سـن سـیدمصطفی در هنگام
رحلـت پـدر) ،چنـدان دقیـق نیسـت .چنانکه برخـی منابـع ،تاریخ بازگشـت سـید مصطفی به
خمیـن را سـال 1274ش 4و برخـی دیگـر (ماننـد دایرةالمعـارف مصـور) ،سـال 1272ش نقل

کـرده اند .5تشـویش در نقل تاریخ وقایـع( ،خصوصا پیرامون تحوالت معاصر) ،بسـیار غیرقابل
ً
قبـول و نامطلـوب اسـت و ضرورتـا میبایسـت در جهـت یکسانسـازی ایـن تقاویـم (بـا اتکا
ً
بـه پژوهشهـای دقیـق) ،اقـدام کرد .حتمـا پیشتر از سـایرین ،این مسـئولیت متوجـه نهادهای
ً
رسـمی فرهنگی-تاریخنـگاری و خصوصـا مؤسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی اسـت.
در بخشی دیگر چنین میخوانیم:
«آیـت الله حاج سـید مصطفی که در سـن  42سـالگی بـود و به قصد دیدار عضد السـلطان
شـاهزاده قاجـار و حاکـم سـلطان آبـاد (اراک) از خمیـن خارج شـده بـود در بین راه بـه دالئل نه
 .1در مدخـل «خمینـی روح اللـه» در دائـره المعارف بزرگ اسلامی« ،یوسـف خان فرفهانی» ذکر شـده اسـت .بنگریـد به؛ مدخل
خمینـی ،روح الله ،...ص.666
 .2در کتـاب «اسـاتید و مشـایخ امـام خمینی(زندگینامـه)» ،تاریـخ تولـد سـیدمصطفی را «11بهمـن  »1240نقـل کردهاند .که
بازهـم مصـداق نوعـی تشـویش و تکثـر در تاریـخ وقایـع اسـت کـه به تبدیـل تاریخ قمـری به شمسـی بـاز میگردد.
 .3دایرةالمعارف تشیع ،جلد ،7ص.265
 .4خمینـی روح اللـه (زندگینامـه امـام خمینـی بـر اسـاس اسـناد و خاطرات و خیـال) ،صـص 89و88؛ به نقـل از زمانـه و زندگی
امام خمینـی ،ص.38
 .5دایرةالمعارف ّ
مصور تاریخ زندگی امام خمینی ،ص.6
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چنـدان معلومی توسـط دو تن از خوانین با سلاح گرم کشـته شـد(1279ش)».1
شـکی نیسـت کـه دقـت در درج تاریـخ وقایـع ،یکـی از الزامـات بدیهـی در یـک مدخـل
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

اشـتباهات فـراوان و
رجال معاصر اسـت .در این مدخل
ِ
دایرةالمعارفـی آنهـم در مـورد یکـی از ِ

فاحشـی در ایـن زمینـه صورت گرفته که مایه شـگفتی اسـت .برخـی از این اشـتباهات در ادامه
ذکـر خواهد شـد.
بـه عنـوان مثال نویسـنده محترم ،تاریخ تولد سـید مصطفی (پـدر امام خمینـی) را  10بهمن
1241ش درج کرده اسـت و در ادامه ،تصریح کرده که او در سـال 1279ش به شـهادت رسـیده،
در حالی که 42سـال سـن داشـته اسـت! در مورد این بخش ،نکاتی وجود دارد:
ً
 )1اوال منابـع معتبـر تاریخـی ،شـهادت سـید مصطفـی را در دوازدهـم ذیحجه (یـا به قولی

دیگـر دوازدهـم ذیقعـده) 1320قمـری 2نقل کـرده اند که مطابق اسـت بـا اسـفندماه(یا به قولی

بهمـن ماه) 1281شمسـی .3بـا این وجود معلوم نیسـت جناب آقـای باقی ،تاریخ فـوق الذکر را
از کـدام منبـع تاریخـی و بر اسـاس چـه منطقی ،درج کرده اسـت.
 )2آنگونـه کـه نویسـنده مدخـل نیـز به درسـتی (و بـه تبع همـه منابـع تاریخی معتبـر) ذکر
کـرده اسـت ،امـام خمینـی در اول مهرماه(یا بـه قولی اواخر شـهریور) 1281شمسـی دیده به
پـدر امام دو
جهـان گشـودهاند ،بـا ایـن وجود ،چگونـه و با چه هدفی ایشـان مدعی میشـود که ِ

کالم
سـال قبل از تولد ایشـان به شـهادت رسـیده اسـت؟! آیا نویسـنده محترم به تالی فاسدهای ِ
خـود التفـات داشـته یـا بـه لـوازم بین تاریـخ ادعایـی خود ملتفـت نبوده اسـت؟! جالب اسـت
هنـگام درگذشـت پـدر 4 ،ماه
کـه نویسـنده در جـای دیگـر تصریـح میکنـد کـه «روح الله...
ِ
داشـت» .پس چگونه ممکن اسـت امام در سـال  81شمسـی متولد شـده باشـند ،و پدر ایشـان
هنگام درگذشـت پـدر 4 ،ماه
در سـال  79به شـهادت رسـیده باشـند و بـا این وجود ،ایشـان در ِ

از تولدش گذشـته باشد!

 )3بـا یـک جمـع و تفریق سـاده معلوم خواهد شـد که اگر سـید مصطفی در سـال 1241ش
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 .1دایرةالمعارف تشیع ،جلد ،7ص.265
 .2برخی منابع متقدم ،تاریخ شهادت سید مصطفی را 1321قمری درج کرده اند .ر.ک :آینه دانشوران ،ص.185
 .3ر.ک :نهضت امام خمینی ،سیدحمید روحانی ،ج ،1ص36؛ همچنین ،بنگرید به؛ خاطرات آیت الله پسندیده ،صص19و.18

متولد شـده و در سـال 1279ش به شـهادت رسـیده باشـد ،در هنگامه ارتحال میبایست  38یا
 39سـال داشـته باشـد .پس ایشـان با چـه منطقی نوشـتهاند که «آیـت الله حاج سـید مصطفی
« )4تشـکیک در علت شـهادت سـید مصطفی» ،مهمترین اشـکالی اسـت که به این بخش
از مطالـب مدخـل وارد اسـت .نویسـنده با وجـود روایتهای مختلفـی که در ایـن زمینه وجود
داشـته ،بـه تشـکیک در علت شـهادت سـید مصطفـی پرداختـه و چنیـن آورده « :در بیـن راه به
1

دالئـل نـه چنـدان معلومی توسـط دو تن از خوانین با سلاح گرم کشـته شـد».

صخش

ماما لخدم یلک تا م

که در سـن  42سـالگی بود  ...با سلاح گرم کشـته شـد».

قیـام سـید مصطفـی خمینـی علیـه مظالم خوانیـن خمیـن ،و حرکت به سـمت سـلطان آباد
(اراک فعلـی) بـرای دیـدار بـا والـی آنجـا ،و سـعایت از مظالم خوانیـن خمین ،علت شـهادت
ایشـان بـوده اسـت کـه معلوم نیسـت از چـه رو ،نویسـنده نخواسـته پیشـینه مبارزاتی پـدر امام
را بازتـاب دهـد .ایـن درحالی اسـت کـه برخی آثار مناقشـهبرانگیز و پراشـتباه در مـورد زندگانی
امام(کـه مـوارد متکثـری از تحریـف بـه نقیصـه در آن مشـاهده میشـود) ،نیـز نتوانسـتهاند
مجاهدتهـای سـیدمصطفی بپندارنـد و به عنـوان نمونه در یکـی از این آثار چنیـن میخوانیم:
«از آنجـا کـه حـاج آقا مصطفـی به عنـوان ملجاء مـردم بود ،مـردم بر حسـب معمول در
برابـر مظالـم حکومتیهـا یـا خوانین بـه علما پنـاه میبردند از ایـن رو حاج آقـا مصطفی

کـه از علمـای سرشـناس خمین و مـورد احتـرام اهالی بـود و از طرف خانواده همسـرش
نیـز به خانواده معروف خوانسـاری از علمای سرشـناس اصفهان بسـتگی داشـت ،رقیب

مهمـی بـرای خوانین محسـوب میشـد بر همیـن اسـاس از نظر خوانیـن تنهـا راه مقابله
2

بـا مقاومـت و نفـوذ آقا مصطفـی از میان بـردن او بود».

جناب آقای حمید انصاری 3در کتاب «حدیث بیداری» در این زمینه چنین نوشته است:
«پـدر بزرگوار امـام خمینی مرحـوم ایت الله سـیدمصطفی موسـوی از معاصرین مرحوم
 .1در منابع مختلف ،به علت شهادت سیدمصطفی مجتهد اشاره شده است :برای نمونه بنگرید به؛ خاطرات آیت الله
پسندیده ،ص18؛ زمانه و زندگی امام خمینی ،ص39؛ سطر اول ،صص 211-209؛ اساتید و مشایخ امام خمینی ،صص7
4و.73
 .2مدخل خمینی روح الله در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ص667
 .3قائم مقام مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی.
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آیـت اللـه العظمـی میـرزای شـیرازی ،پـس از آنکـه سـالیانی چنـد در نجـف اشـرف

علـوم و معـارف اسلامی را فراگرفته و بـه درجه اجتهاد نایـل آمده بود ،به ایران بازگشـت
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

و در خمیـن ملجـأ مـردم و هـادی آنـان در امور دینی بـود .در حالی که بیـش از پنج ماه از
ّ
ـال حکومت
خوانیـن تحـت
والدت «روح اللـه» نمیگذشـت ،طاغوتیـان و
ِ
حمایت عم ِ
ِ
وقـت ،نـدای حقطلبـی پدر را کـه در برابر زورگوییهایشـان بـه مقاومت برخاسـته بود،
بـا گلوله پاسـخ گفتند و در مسـیر خمیـن به اراک وی را به شـهادت رسـاندند».1

سـال شـهادتش! و
آنگونه که خواندید ،هم دالیل شـهادت سـیدمصطفی روشـن اسـت و هم ِ
ً
اطالق «شـهید» به ایشـان
اینکه
چه
نیسـت!
پذیر
ک
تشـکی
و
مناقشـه
مورد
موضوعی
این
اساسـا
ِ
ً
نیز ،کامال دقیق و بجاسـت.
 )5نویسـنده برای یادکرد ارتحال سـید مصطفی ،از تعبیر شـهادت اسـتفاده نکرده اسـت که
ایـن مسـئله نیـز جای تأمـل و تعجب دارد و نشـان میدهـد که دایرةالمعارف تشـیع و نویسـنده
ایـن مدخـل ،به هر دلیـل ،در پارهای مـوارد ،از نظریهها و ادبیات رسـمی تاریخنگاری جمهوری
اسلامی ،پیـروی نمیکنند .جالب آنکه نویسـنده در جای دیگر ،در بیانی ناهمگـون ،از ارتحال
سـید مصطفـی بـه «شـهادت» ،تعبیـر میکنـد و چنیـن مینویسـد« :شـهادت پـدر ،تأثیـرات
عمیقی بـر روح روح الله گذاشـت».
تولد امام

در بخشی از مدخل چنین نوشتهاند:
«آخریـن فرزنـد او [=سـید مصطفـی] ،روح اللـه بـود که در شـب پنجشـنبه 20جمادی
الثانـی 1320ق /مهـر 1281ش بـه دنیـا آمـد .او در هنـگام درگذشـت پـدر 4 ،مـاه

داشـت».2

بـا توجـه بـه وجـود دسـتخطی از حضـرت امـام وجـود دارد ،و نظر بـه ضـرورت احاطه و
ً
شـمولیت مقاله دانشـنامهای نسـبت به نقـل همه اقوال (خصوصـا در موضوعات مهم و مناقشـه
ِ
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 .1حدیث بیداری ،حمید انصاری ،ص.5
 .2دایرةالمعارف تشیع ،جلد ،7ص .265

برانگیـز) ،نقدهایی بـه تاریخ مذکور وارد اسـت.
تاریـخ مذکور(20جمـادی الثانـی 1320ق /مهـر 1281ش) در حالـی بـه صـورت قطعی و
تردیـد یـاد میکند:
« بـه حسـب شناسـنامه شـماره  2744تولـد  1279شمسـی در خمین ،امـا در واقع 20
جمادیالثانـی  1320هجـری قمـری ،تاریـخ قطعـی تولـد  20جمادیالثانـی مطابـق

اول مهـر 1281شمسـی اسـت 18 .جمادیالثانـی  1320مطابـق  30شـهریور 1281

صخش

ماما لخدم یلک تا م

یقینـی بیـان شـده کـه امـام خمینـی در زندگینامـه خودنوشتشـان ،از تاریـخ والدت خـود بـا

1

صحیح اسـت».

با مراجعه به دسـتخط شـخص امام ،سـه تاریخ تولد برای ایشـان به دسـت میآید؛ نخسـت
آن تاریخـی کـه در شناسـنامه درج شـده ،دیگـری تاریـخ مذکـور در مدخـل حاضر ،و سـومی
تاریـخ  30شـهریور 1281شمسـی(18جمادی الثانـی) کـه امـام در آخـر بـه صحیح بـودن آن
تصریـح میکنند.
گذشـته از تردیـد موجـود ،نویسـنده مدخل ،معیار خـود بـرای برگزیدن یکی از این سـه نظر
را مشـخص نکـرده و بـه منابـع اصلـی ارجـاع نـداده اسـت .چـه اینکـه در این مـوارد یـا باید به
ّ
مـدارک سـجلی فرد اتکا داشـت و یا مسـتندات دیگر مانند دسـتخط امـام باید مبنا قـرار گیرند،
کـه این سـند نیـز در کتاب نهضت امام خمینی درج شـده اسـت .امام به قلم خودشـان تاریخ

صحیـح والدتشـان را نوشـتهاند .2حتـی اگـر ایـن تاریـخ پذیرفته نشـود ،الزم اسـت کـه به آن
ارجـاع داده شـود یـا ال اقـل ماننـد فرازهـای پیشـین (در مـورد اجـداد امام) ،مسـئله بـه صورت
تردیـد و غیرقطعـی بیـان گردد تا زمینـه تحقیقات پژوهشـگران را فراهم سـازد.
نکتـه دیگـر آنکـه ،بـا توجـه بـه آنکـه والدت حضـرت امـام خمینـی در  20جمـادی الثانی
 .1نهضـت امـام خمینـی ،ج ،1سـیدحمید روحانـی ،عـروج ،تهـران ،شـانزدهم ،1386 ،ص .33امـام در مسـئله مربـوط بـه تاریخ
تولدشـان چنیـن نوشـتهاند« :بـه حسـب شناسـنامه شـماره  2744تولـد  1279شمسـی در خمیـن ،امـا در واقـع 20جمادیالثانـی
 1320هجـری قمـری ،تاریـخ قطعی تولد 20جمادیالثانی مطابق اول مهر  1281شمسـی اسـت 18 .جمادیالثانـی  ،1320مطابق
30شـهریور  1281صحیح اسـت».
 .2نهضت امام خمینی ،ج ،1سیدحمید روحانی ،عروج ،تهران ،شانزدهم ،1386 ،ص.33
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1(1320مهـر  )1281و شـهادت پدرشـان در  12مـاه ذی القعده(21بهمـن 1281ش) یا به قول
دیگـر؛ ذیحجـه (1320مطابق با اسـفند  ،)1281واقع شـده اسـت ،لذا امام در هنگام شـهادت
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

پـدر ،چهـار مـاه و بیسـت روز و یـا بـه قـول دیگر ،پنج ماه و اندی سـن داشـته اسـت.
اگرچـه ایـن دقتهـای ریـز شـاید بـه نظـر برخـی مخاطبـان محتـرم ،از اهمیـت چندانـی
برخـوردار نباشـد امـا هنگامـی کـه از تاریـخ (آنهم در یـک متـن دایرةالمعارفی) سـخن به میان
اعـات همـه ایـن ظرائـف ،مـورد انتظـار اسـت .چـه اینکـه امام خمینـی نیز
میآیـد ،الجـرم مر ِ

در مـورد تاریـخ آغـاز تدریسشـان ،چنیـن رویـهای را پیمودهانـد و در تذکـر به نویسـنده کتاب
«نهضـت امـام خمینی» (که بنا به برداشـت خود ،تاریخ آغـاز تدریس امـام را 1350قمری نقل
کـرده بـود) ،چنین نوشـتهاند:
« ...گرچـه مطلـب مهـم نیسـت ،لکـن چـون مخالـف بـا واقـع اسـت ،تذکـر میدهم:
اینجانـب در زمانـی که سـاکن مدرسـه دارالشـفا بودم ،مدتها فلسـفه تدریـس میکردم
1

و در سـنه 1348ق [مطابـق 1307ش] بـه واسـطه تأهل از مدرسـه خارج شـدم.»..

بازهم در جای دیگر نوشتهاند:
«روح الله  4ساله بود که جنبش مشروطیت در ایران آغاز شد».

گفتنـی اسـت نهضت مشـروطیت ایران ،بـه مبارزههایی گفته میشـود که از سـال 1323ق =
1284ش بین حاکمان ایران و مخالفان حکومت اسـتبدادی شـروع شـد؛ مخالفانی مختلف با
گرایشهایـی گوناگـون و اهدافـی ناهمگـون .2این جنبش در نهایت به تأسـیس مجلس شـورای
ملـی (با نطق مکتوب مظفرالدین شـاه) در  18شـعبان 1324ق(14مهر 1285ش) منجر شـد.
بـا توجـه بـه مطالـب پیشگفته ،امام خمینی در آغاز جنبش مشـروطه سـه سـال سـن داشـته
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 .1نهضت امام خمینی ،ج ،1ص.55
 .2علی ابوالحسـنی(منذر) :کارنامة شـیخ فضلالله نوری(پرسـشها و پاسـخها) ،ص  .13اسـتاد ابوالحسـنی(منذر) ،در این زمینه
مینویسـند« :مشـروطه  ،جریانـی واحـد و یکپارچـه نبود ؛ بلکـه طیفی وسـیع و رنگارنگ از جریانهـای متفاوت و حتی متضـاد را در
بـر مـی گرفتـه اسـت .جریانـی کـه به نـام مشـروطه در تاریـخ کشـورمان معروف شـده  ،خـود به لحـاظ زمانی ،مسـبوق بـه نهضتی
ّ
اصیـل ،اسلامی و مسـتقل اسـت کـه رهبری آن به عهـدة علمای دیـن ( باألخص شـیخ فضل الله ) قرار داشـت و مقصـد عمده اش
نیز تأسـیس عدالتخانـه بود».

بیان نویسـنده در نقـل تاریخها
و در هنگامـه افتتـاح مجلـس چهار سـاله بـوده اند .پس بـاز هم ِ
دقیق نیست.

«او طبـق نظـام اموزش سـنتی ایران بـه مکتبخانه پای نهاد؛ سـپس در یک مدرسـه طلبگی
نزد شـیخ جعفر پسـر عموی مادرش ،پس از آن نـزد میرزا محمود افتخارالعلمـا ،دروس ابتدایی
ادبیـات فارسـی و مقداری حسـاب و هیئت آموخـت .دروس مقدمات را نزد حـاج میرزا محمد

صخش

ماما لخدم یلک تا م

تحصیالت ،اساتید و حوزه درسی امام

مهـدی و مقـداری نـزد حـاج میـرزا نجفـی شـوهر خواهـر خویـش و در همیـن سـنین ،تمرین
خوشنویسـی را زیـر نظـر برادر بزرگـش آیت الله سـید مرتضی(پسـندیده) و آقا حمـزه محالتی

فـرا گرفت».1

آنچـه در خصـوص اسـاتید حضـرت امـام در ایـن مدخـل ذکـر شـده بـه دو صـورت دچار
اشـکال مـی باشـد اول آنکه نـام برخی از اسـاتید حضرت امام ذکـر نگردیده و مطلـب دوم آنکه
در خصـوص برخـی از اسـامی و دروسـی کـه حضرت امـام از آن بزرگـواران اسـتفاده نمودهاند،
اشـتباه شـده اسـت .اسـامی کامل اسـاتید حضـرت امام بـه این صورت اسـت:
دروس ابتدایـی :ملا ابوالقاسـم ،آقـا شـیخ جعفـر ،میـرزا محمـد افتخـار العلمـا ،میرزا
محمـد مهـدی ،حـاج میـرزا نجفـی؛ سـیوطی و شـرح باب حـادی عشـر و مقـداری از

مطـول :آیـت اللـه پسـندیده؛ ادامـه مطول :شـیخ محمـد علی بروجـردی؛ تتمـه مطول:
محمدعلـی ادیـب تهرانـی؛ منطق :شـیخ محمـد گلپایگانـی؛ لمعـه :آقا عبـاس اراکی؛

سـطوح :سـید محمـد تقـی خوانسـاری ،میرزا سـید علـی یثربی کاشـانی؛ خـارج :آیت

اللـه حائـری ،آیـت اللـه سیدحسـین بروجـردی؛ فلسـفه :آیـت اللـه رفیعـی قزوینـی؛
حسـاب ریاضیـات و هیئـت :میـرزا علـی اکبـر حکمـی یزدی.

ً
قبلا بخش هایی از کتـاب ّ
مطول را نزد مرحوم پسـندیده خوانده بوده انـد و از این روی،
امـام
بـا دقتـی ویـژه از تعبیـر «تتمـه مطـول» اسـتفاده کردهانـد؛ بـه این معنا کـه بخشهـای تکمیلی
مطـول را نـزد مرحـوم ادیـب تهرانـی خواندهاند و نـه همـه آن را .در کتاب «حدیث بیـداری» نیز
 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،7ص.265
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از آیـت اللـه یثربـی بـه عنوان اسـتاد دوره سـطح نام برده شـده و چنین آمده اسـت کـه؛ «تکمیل
دروس سـطح نـزد مرحـوم آیت الله سـیدمحمدتقی خوانسـاری ،و بیشـتر نزد مرحـوم آیت الله
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

سـیدعلی یثربـی کاشـانی و دروس خـارج فقـه و اصـول نـزد زعیم حوزه قـم آیت اللـه العظمی
حـاج شـیخ عبدالکریم حائری یـزدی ».اما در مدخل اشـارهای به نام آیت اللـه العظمی حائری
اسـتاد امام ،نشـده اسـت! گفتنی اسـت اشـتباهاتی از این دسـت ،در این بخش به طور
به عنوان
ِ
فـراوان به چشـم میخورد.

مهمتـر از همـه منابـع ،بیـان رسـا و دقیـق شـخص حضرت امـام در مـوارد پیشگفته اسـت
کـه فرمودهانـد؛ «پـس از هجـرت به قـم .....تتمـه ّ
مطـول را نزد مرحـوم ادیب تهرانی موسـوم به
آقا میرزا محمدعلی ،و سـطوح را نزد آقای حاج سـیدمحدتقی خوانسـاری یا بیشـتر نزد مرحوم
آقـا میـرزا سـید علی یثربی کاشـانی تا آخر سـطوح و با ایشـان بـه درس خارج مرحـوم آیت الله
1

حائری(حاج شـیخ) مـی رفتیم».

در بخشـی از مدخـل ،ضمن یادکردی از مرحـوم آقامیرزا علی اکبر حکمی یـزدی ،طوری به
بیان مطلب پرداخته که شـائبه شـاگردی امام نزد وی در رشـته فلسـفه ،پیش میآید؛
« قسـمتی از مکاسـب نـزد آیـت اللـه سـید محمد تقـی خوانسـاری فـرا گرفت .همزمـان با
تحصیـل فقـه به تحصیل فلسـفه پرداخت .ابتـدا بخش مختصری از اسـفار نزد میـرزا علی اکبر
حکمـی یـزدی خوانـد سـپس نزد حـاج سـید ابوالحسـن رفیعـی قزوینی رفـت و تمـام منظومه
2

مالهـادی سـبزواری را در مـدت  4سـال فـرا گرفت» .

در حالی که امام در فلسـفه خود را شـاگرد مرحوم سـید ابوالحسـن رفیعی قزوینی میداند و
اسـتفاده از حکیم یزدی را تنها در دورس ریاضیات ،هیئت و حسـاب ،برشـمرده اسـت و اسـمی
از فلسـفه نمیبرد .امام مـی فرمایند:
«فلسـفه را نـزد مرحـوم حاج سـید ابوالحسـن قزوینـی و ریاضیات ،هیئت ،حسـاب نزد

ایشـان و مرحـوم آقا میـرزا علی اکبـر یزدی».3
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 .1نهضت امام خمینی ،ج ،1ص .35
 .2دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،7ص.265
 .3نهضت امام خمینی ،ج ،1ص .35

همچنانکـه حضـور در درس خـارج آیت اللـه العظمی بروجـردی نیز بیشـتر از آنکه کارکرد
آموزشـی داشـته باشـد ،جنبـه تقویـت موقعیـت زعامت ایشـان مطـرح بـوده اسـت .آنگونه که
داشـتیم تـا آنکـه مرحوم آقـای بروجردی  به قـم امدند .برای ترویج ایشـان به درس ایشـان رفتم
انتظار یک
و اسـتفاده هـم نمـودم» .1دقت در تعابیـر و مصرحنگاری یکـی از ویژگی های مـورد
ِ
2

مقالـه دانشـنامهای اسـت ،کـه گاه در مدخـل مورد نقد به آن توجه نشـده اسـت.
در بخشی از مدخل ،پیرامون اساتید امام اینچنین آوردهاند:

صخش
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امـام در ایـن مـورد نیـز نوشـته انـد« :پس از فـوت مرحوم آقـای حائری بـا عـدهای از رفقا بحث

« اوائـل ورود بـه قـم از شـیخ محمد علی اراکی خواسـت درس تفسـیر صافـی را برای او

بگویـد امـا چـون در ایـن درس ارضا نمیشـد ،درس تعطیل شـد .نزد میـرزا محمد علی
ادیـب تهرانـی ادامه درس مطول را خواند .قسـمتی از مکاسـب نزد آیت الله سـید محمد
تقـی خوانسـاری فرا گرفـت .همزمان با تحصیـل فقه ،به تحصیل فلسـفه پرداخـت .ابتدا
بخـش مختصـری از اسـفار نـزد میرزا علـی اکبر حکمـی یزدی خواند ،سـپس نـزد حاج

سـید ابوالحسـن رفیعـی قزوینـی رفت و تمـام منظومه مالهـادی سـبزواری را در مدت 4

سـال فرا گرفت».3

همانگونـه کـه قبلا در قسـمت اسـاتید حضـرت امـام گذشـت ،حضـرت امـام در فلسـفه
خـود را شـاگرد مرحـوم سـید ابوالحسـن رفیعـی قزوینـی میدانـد و اسـتفاده از حکیم یـزدی را
تنهـا در دورس ریاضیات ،هیئت و حسـاب ،برشـمرده اسـت و اسـمی از فلسـفه نمیبـرد .امام
میفرماینـد« :فلسـفه را نزد مرحوم حاج سـید ابوالحسـن قزوینی و ریاضیات ،هیئت ،حسـاب

نـزد ایشـان و مرحـوم آقـا میرزا علـی اکبر یـزدی».4

همچنیـن مطرح شـده کـه امام در هنگامه آشـنایی بـا آیت الله شـاهآبادی (در سـال ،)1307

 27سـال داشـتهاند 5که با توجه به تاریخ والدت حضرت امام (در سـال 1281شمسـی) ،یشـان
 .1همان.
 .2نقدی بر مدخل خمینی روح الله در دائره المعارف بزرگ اسالمی،ص.22
 .3دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،7ص.265
 .4نهضت امام خمینی ،ج ،1ص .35
 .5دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،7ص.266
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در آن مقطع  26سـال داشـتند نه  27سال.
در بخش دیگری از مدخل پیرامون آغاز تدریس امام چنین آمده است:
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

«پـس از درگذشـت آیـت الله حائـری او دیگر در درس هیچ کس شـرکت نکـرد و فقط به
تدریـس اشـتغال یافت .نخسـتین درسـی کـه پس از رحلـت مرحـوم حائری آغـاز کرد و

بـا اسـتقبال طالب مـردم و بازاریان مواجه شـد درس اخلاق بود».1

ایـن بخـش نیز با اشـتباهات فاحشـی همراه اسـت؛ نخسـت پیرامون شـرکت امـام در درس
سـایرین (بعـد از ارتحـال آیـت اللـه حائـری) ،آنگونه کـه در زندگینامه خودنوشـت امـام آمده
اسـت ،ایشـان میفرماینـد« :پس از فـوت مرحوم آقـای حائری با عـدهای از رفقا بحث داشـتیم
تـا آنکـه مرحـوم آقـای بروجردی –رحمـه الله -به قـم امدند .برای ترویج ایشـان به درس ایشـان
رفتم و اسـتفاده هم نمـودم ».2

پـس ایشـان در درس آیـت اللـه العظمـی بروجردی شـرکت کردهانـد و لذا مدعای نویسـنده
(مبنـی بـر عـدم شـرکت در درس هیـچ کـس) درسـت نیسـت! ایـن مطلـب در کتـاب «بانوی
انقلاب» نیـز نقل شـده که حضـرت امام پـس از ارتحـال آیت اللـه حائـری ،در درس آیت الله
3

بروجردی شـرکت نمـوده و از آن اسـتفاده نموده اسـت.

ارتحـال حاج شـیخ ،بـرای عـدهای از طالب
دیگـر آنکـه ،طبـق تصریـح امام ،ایشـان پـس
ِ
ِ
تدریس داشـته اسـت ،و سلسـله تدریس ایشـان (در دوره سـطح و دوره خارج؛ در علوم منقول و
معقـول) قطـع نشـده اسـت .چنانکه در مورد سـیره علمی ایشـان گفتـه اند:
« امـام خمینـی تدریـس علـوم منقـول و خـارج فقـه را  ...همزمـان بـا ورود آیـت اللـه
بروجـردی بـه قـم آغـاز کـرد .البتـه او پیـش از شـروع درس خـارج ،سـالیان درازی بـه
تدریـس «سـطح» اشـتغال داشـت».4

ً
وانگهـی ،اساسـا درس اخالق امام ، درسـی مسـتقل نبـوده بلکه «عمومی کردن و توسـعه
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 .1همان.
 .2نهضت امام خمینی ،ج ،1ص .35
 .3بانوی انقالب ص.591
 .4نهضت امام خمینی ،ج ،1ص .57

دادن درس خصوصـی منـازل السـائرین ایشـان» بوده اسـت .کمـا اینکه امام خمینی در حاشـیه
بـر کتـاب «نهضت امـام خمینـی» ،به این مطلـب تصریـح کردهاند:
جمعـه] ،جلوگیـری شـدید پلیـس رضاشـاه بـود از مطلـق مجالـس تعزیـه و موعظـه و
امثـال آن .از ایـن جهـت مـردم عالقهمنـد بودنـد و اینجانب نیـز درس خصوصـی منازل

السـائرین را بـه نحـو عمـوم و عومفهـم توسـعه دادم».1

پـس درس جدیـدی را پـس از ارتحـل زعیـم حوزه علمیه قـم شـروع نکردهاند ،بلکـه تنها به

صخش

ماما لخدم یلک تا م

« ..علـت اصلـی توسـعه ایـن مجلـس [=دروس اخلاق امـام در روزهـای پنجشـنبه و

دلیـل شـرایط ویـژه محیطـی ،درس خصوصـی عرفان نظـری و اخلاق را عمومـی کردهاند .لذا
ً
تعبیر نویسـنده اصال درسـت و دقیق نیسـت.
مسـائل مربـوط به اسـاتید و حوزه درسـی امـام ،در منابع مختلـف تاریخی ،به طـور نامرتب
ً
و بعضـا مشـوش درج شـده ،و در برخـی مـوارد با ناراسـتیهای واضح ،همراه اسـت .بـه عنوان
نمونـه در برخـی نوشـتهجات ،از «میـرزا جوادآقـا ملکـی تبریـزی» بـه عنـوان یکی از اسـاتید و
مشـایخ عرفانـی امـام نـام برده شـده و جالب اسـت کـه نویسـندگان ،در ایـن انتسـاب ،به هیچ
منبـع معتبـری ارجـاع ندادهانـد و تنها توصیـه امام به مطالعـه آثـار میرزاجوادآقا و یـا درج برخی

از مطالـب ایشـان در بعضـی آثـار امام را نشـانه وجود رابطه استاد-شـاگردی گرفتهانـد . 2در این
ً
مـورد گفتنـی آنکـه ،اوال صـرف حضـور در نماز یا جلسـه اخالق یک اسـتاد ،داللـت بر وجود
رابطـه استاد-شـاگردی ندارد ،چه رسـد به آنکه بخواهیم مرحـوم میرزا را از مشـایخ عرفانی امام
برشـماریم کـه نیازمنـد رابطـهای بـه مراتـب باالتـر از یک رابطـه استاد-شـاگردی اسـت (مانند
 .1نهضت امام خمینی ،ج ،1ص ( 56پاورقی).
 .2ر کتـاب «اسـتادان امام» (از منشـورات مرکز اسـناد انقالب اسلامی) ،چنین آمده اسـت« :امـام خمینی در نماز جماعت ایشـان
[= میـرزا جـواد اقـا ملکـی تبریـزی] و نیـز در درس اخالقی که بـرای خواص در منـزل میگفته ،حاضر میشـد» .ر.ک :اسـتادان امام
(مـروری بر زندگـی ،اثار و اندیشـهها) ،ص .38
در جـای دیگـر از همیـن کتـاب آمده« :تعدادی از شـاگردان یشـان [= میـرزا جواد اقا ملکـی تبریـزی] ،در این علم ،عبارتنـد از آیات
عظـام :حضـرت امـام خمینـی ،آخونـد مالعلی معصومـی همدانی ،حـاج آقا حسـین فاطمی قمی ،سـیدمحمود یـزدی ،محمود
مجتهـدی .» ...بنگرید به :همـان ،ص.40
نویسـنده کتـاب ،بـه عنـوان یکـی از شـواهد وجود رابطه اسـتاد شـاگردی بین امـام و آیت اللـه ملکی تبریـزی ،به توصیه امام نسـبت
بـه مطالعه آثـار میرزا اشـاره کرده اسـت! ر.ک :همان ،صـص .40-41
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رابطـه امـام با آیت الله شـاه آبـادی) .به علاوه ،در زندگینامه خودنوشـت امام هیچ اشـارهای به
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

اسـتاد امام) نشـده اسـت! حال آنکه اگر ایشـان حق اسـتادی به
نـام ایـن عـارف بزرگ (به عنوان
ِ
ً
گـردن امـام میداشـت ،طبیعتـا نادیده گرفته نمیشـد.
گرچـه اشـتباهاتی از ایـن دسـت از هیـچ محققـی پذیرفتـه نیسـت ،امـا شـاید بتوان بـه آثار
بعضـی نویسـندگان جـوان (و غیرحـوزوی) ،بـه دیـده اغمـاض نگریسـت امـا متأسـفانه چنین

1

شـهیر معاصر نیز مشـاهده میشـود
اشـتباه فاحشـی در آثـار برخـی از محققین و تراجمنگار ِان
ِ
و بـه هـر دلیـل ،تا کنـون مـورد نقـد و اصالح قـرار نگرفته اسـت.
ازدواج امام

« آقـا روح اللـه در 1308ش و در سـن  28سـالگی بـا خانـم قـدس ایـران (خدیجـه) ثقفـی

دختـر  15سـاله حـاج میـرزا محمد ثقفـی از طلاب تهرانی سـاکن قـم ازدواج کـرد».2

بـا توجـه بـه تاریـخ والدت حضرت امـام (در سـال 1281شمسـی) ،یشـان در آن مقطع 27
همسـر امام در کتاب «بانوی انقالب»،
سـال داشـتند نه  28سـال .همچنین با توجه به تصریح
ِ
ِ
3
ایشـان در زمان ازدواج 16 ،سـال داشـتند و نه  15سـال .
اجتهاد امام

از جملـه موضوعـات قابل نقد ،نحوه انعکاس موضـوع اجتهاد امام خمینی اسـت .در این
ِ

74

 .1بـه عنـوان نمونـه بنگرید به مقاله؛ « مشـایخ امام خمینـی رضوان الله علیه و علیهم» ،رضا اسـتادی ،کیهان فرهنگی ،شـماره ،63
خـرداد - 1368؛ صفحـات  8تا  .10در این مقاله چنین آمده اسـت:
ت کرد ه اســت ،عــدهای از درس اخـلاق او اسـتفاده
« از سـال  1340کـه حـوزهء قـم تأسـیس شـده تا سـال  1343که ایشـان رحل 
ی بود ه است.البــته مــرحوم ملکی دو درس اخالق داشـته یکی در مدرسـه فیضیه برای
کردهانـد کـه یکـی از آنهـا حضرت امام خمین 
ی در تألیفات خود
ی در منزل برای خواص و حضرت امام خمینی در درس اخـلاق مــنزل شــرکت میکردند.اما م خمین 
عمو م و یک 
از کتابهـای ایشـان مطلـب نقـل میکند و در کتاب ســر الصــلو ة بــ ه مطالعه ء کتابهای ایشـان سـفارش میکنـد و میفرماید«:از
ج مــیرزا جواد تبریـزی قدس سـره را مطالعـه کن.قبر مرحـوم ملکی در
علمـای معاصـر کتـب شـیخ جلیل القدر عارف بــالله حــا 
قبرسـتا ن شیخا ن ق م مورد تــوجه خــواص اسـت» .ر.ک :همان ،ص.8
ً
همچنیـن در پاورقـی کتـاب «آینـه دانشـوران»(که بعدا توسـط نویسـنده اضافه شـده) ،عینا به شـاگردی امام نـزد مرحوم میـرزا جواد
تبریـزی ،اینچنیـن اشـاره شـده اسـت« :در تکمیل شـرح حـال این عالـم بزرگ اخلاق که شـاگردانی چون آیـت الله امـام خمینی و
آیـت اللـه خوئی و آیـت الله مرعشـی نجفـی و ...را پـرورد .»....ر.ک :آینه دانشـوران ،ص .143
 .2دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص.266
 .3بانوی انقالب ،ص.55

مدخـل میخوانیم:
اجتهـاد نائل شـد ».1

ً
گفتنـی اسـت اظهارنظـر در بـاب اجتهـاد شـخصیتهای حـوزوی ،موضوعـی کاملا فنی
اسـت کـه اثبـات آن و نیـز زمان نیل بـه این قـوه علمیه قدسـیه ،راههای مشـخص خـود را دارد؛
چـه از نظـر اثبـات اصـل اجتهـاد در فقـه و اصـول و چـه از نظـر تاریخ رسـیدن به قـوه اجتهاد،
ِ
فراینـدی فنـی و علمـی وجـود دارد و نمیتوان بدون دلیل روشـن بـه اثبات یا نفـی آن پرداخت.

صخش

ماما لخدم یلک تا م

«در سـال 1313ش ،حـدود سـیزده سـال پـس از ورود بـه قـم ،آقـا روح اللـه بـه درجـه

اظهارنظـر در مـورد اصـل اجتهاد یا تاریخ آن ،یا باید مسـتند بـه اجازهنامههای اجتهاد باشـد که
مجتهـد از اسـاتیدش اخـذ میکنـد ،یا با انتشـار حاشـیه بـر کتب فقهـی و اعالم نظـر در ابواب
مختلـف فقهـی ،ابـراز اجتهـاد نماید ،یا با تدریـس دروس خارج فقـه و اصـول و اذعان فضالی
حوزههـای علمیـه بـه شـکلگیری قـوه اجتهـاد در آن شـخص ،در حقیقـت بر اجتهاد شـخص
صحه گذاشـته شود.
بـا وجـود ایـن روشهـای معمول ،بـاز هم بـه دلیـل فراینـدی بودن و مشـکک بـودن وصول
ِ
بـه قـوه اجتهـاد ،نمیتوان تاریـخ دقیقی برای رسـیدن افـراد به اجتهاد مشـخص کـرد .برخالف
مجامع دانشـگاهی که مدارج علمی سـیر مشـخص و زمانمندی دارد ،و اخذ مدرک تحصیلی،
ً
ً
بـه معنای رسـیدن فـرد به آن رتبه (مثال دکتری) اسـت ،در مـورد اجتهاد عموما –اگـر اجازه فقهی
مکتـوب در میـان نباشـد -تاریـخ دقیقی نمیتوان بـرای نیل به اجتهاد مشـخص کـرد مگر آنکه
در اجازهنامـه فقهـی ،تاریـخ تأییدیـه اجتهـاد فرد درج شـده باشـد که حتـی در این صـورت هم
نمیگوینـد فـرد در آن تاریـخ مجتهـد شـد! بلکـه آن تاریـخ در حقیقت تاریـخ احـراز اجتهاد و
ِ
تأییـد آن اسـت؛ یعنـی مدتـی پیشتر فرد به اجتهاد رسـیده اسـت.
در منابـع دسـت اول و تراجمنگاریهـای مربـوط بـه امام ،نه تنهـا تاریخ دقیقی بـرای اجتهاد
امـام ذکر نشـده ،حتـی اجازهنامهای از اسـاتید امام در تأیید اجتهاد ایشـان نیز مندرج نیسـت .با
 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،7ص.266
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ایـن وجـود چگونـه نویسـنده محترم به ذکـر تاریخ دقیق بـرای اجتهاد امـام دسـت زدهاند؟ عدم
ارجاعدهـی آنهـم در چنیـن ادعـای مهمـی ،نقصی اسـت آشـکار کـه بـه اعتبار مدخـل ضربه
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

خواهـد زد .در برخـی از منابـع متقـدم مربـوط بـه زندگـی امـام خمینی ،آمده اسـت« :در سـال
 1355قمـری کـه آیتاللـه حائری از جهـان رخت بر بسـت ،امام خمینـی دارای مبانی محکم،
1

متقـن ،مسـتقل و علمی بـود و در زمـره مجتهدین مبـرز و نوابغ علمی قرار داشـت».

همانطـور کـه میبینیـد در متـن فـوق اوال تاریخ دقیق رسـیدن به اجتهاد معین نشـده اسـت،
ً
ثانیـا نویسـنده پـس از رحلـت آیتاللـه حائـری (در سـال  1315شمسـی) ،امـام را در زمـره
2

مجتهـدان برشـمرده اسـت کـه با سـال ادعایی نویسـنده مدخـل ،دو سـال تفـاوت دارد!
آثار امام

در مـورد آثـار و تألیفـات امـام نیـز نواقص و اشـتباهاتی وجـود دارد کـه در این بخـش به آنها
خواهیـم پرداخـت .آثـار امـام که نویسـنده به آنهـا پرداخته به شـرح ذیل اسـت:
«کتاب شـرح دعای سـحر(1307ش) ،یک سـال بعد شـرحی بر حدیث رأس الجالوت
نگاشـت .در همـان ایـام کتـاب دیگـری بـه نام حاشـیه بر شـرح حدیـث رأس الجالوت

نوشـت .در 1349ق1309/ش کتـاب مصبـاح الهدایة الـی الخالفة و الوالیـه را تألیف
کـرد 3کـه یکـی از آثـار عمیـق عرفانی اوسـت ...کتـاب اربعین یـا چهل حدیـث که وی

خالصـه بحثهـای اخالقـی خـود [در دروس اخالق فیضیه و مدرسـه مالصـادق] را در
آن تحریـر میکـرد ....تصحیـح و انتشـار کتـاب عبقات االنـوار میرحامد حسـین هندی
در دفـاع از عقایـد و ائمـه شـیعه در رد کتـاب تحفـة االثنی عشـریه که یکی از اهل سـنت

نوشـته ،و تألیـف حاشـیه بر شـرح فصوص الحکم ،حاشـیه مصبـاح الدین ،سـرالصالة

و آداب الصلاة ....4در 1323ش کتـاب کشـف االسـرار را در دفـاع از احکام اسلامی
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 .1نهضت امام خمینی ،ج ،1ص.40
ً
 .2ایـن مشـکل بـه مدخـل «خمینـی روح اللـه »...در دایرةالمعـارف بزرگ اسلامی نیز سـرایت کـرده اسـت و آنجا نیـز –احتماال به
تبعیـت از همیـن مدخـل -سـال  1313را بـه عنوان سـال نیل امام بـه اجتهـاد(!!) درج کردهاند .بـرای اطالع از نقـد آن مدخل بنگرید
ِ
بـه؛ نقـدی بر مدخل خمینـی ،روح اللـه ...در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ،صـص .24-27
 .3امام این اثر را در سن  28سالگى به پايان رسانيده است.
 .4نگارش آن مرربوط به سال  1361هجرى قمرى(  1321شمسى) ،و پس از نگارش كتاب سر الصالة بوده است.

و رد کتـاب [اسـرار هـزار سـاله] نوشـت ...تـا سـال 1340ش کتابهـای تعلیقـة علـی

العروةالوثقـی و الطهـارة و مکاسـب محرمه را تألیف و منتشـر نمـود ....در مدت اقامت
اسـت ،پرداخـت ....امـام خمینـی تألیـف کتـاب البیـع را کـه از 1340ش در قـم آغـاز

کـرده بـود ،ادامـه مـیداد کـه سـرانجام تـا سـال 1355ش ادامـه یافـت و در  5جلـد در
نجف به چاپ رسـید ...تفسـیر سـوره حمـد.1»...

در مورد این بخش ،نقدهای ذیل وجود دارد:

صخش

ماما لخدم یلک تا م

در ترکیـه ،امـام خمینـی به نوشـتن تحریر الوسـیله که حاشـیهای بـر کتاب وسـیلة النجاة

 )1نـام برخـی کتـب بـه صـورت نادرسـت یـا ناقـص درج شـده اسـت؛ از جملـه کتاب

نـام کتـاب را بـه اشـتباه ،بـه صـورت «کشـف االسـرار» درج کـرده
«کشـف اسـرار» کـه ِ
اسـت .ایـن کتـاب در روز یکشـنبه  20فروردیـن 1323ش (مطابـق  15ربیـع الثانـی

1363ق) منتشـر شـده اسـت 2.گفتنـی اسـت این اشـتباه در منابـع مختلف تکرار شـده

و میشـود .حـال آنکـه سـالها پیـش برخـی از مورخین ایـن اشـتباه را تذکـر دادهاند .به

عنـوان نمونـه مرحـوم «علی دوانـی» در جلد سـیزدهم کتـاب «مفاخر اسلام» ،اینگونه
مینویسـد:

«بعضیهـا نـام ایـن کتاب را کشـف االسـرار میگویند و مینویسـند ،حال آنکه رد بر اسـرار
یزاده (از عمامهب ه سـرهای مرتـد آن زمان بوده کـه از لباس
هـزار سـاله نوشـته علی اکبـر حکمـ 
درآمـده بود) و نام کتاب باید کشـف اسـرار باشـد».3

غیـر مـورد فوق الذکـر ،نام «کتـاب الطهارة» به اشـتباه« ،الطهـار» درج شـده 4و همچنین ،نام

کتابهـای چهـل حدیث (یـا اربعین حدیث) و « رس الصالة (معراج السـالكني و صلاة العارفني)»

5
میـان آثـار امام بـه کتابی بـا عنوان «حاشـیه مصبـاح الدین»
نیـز ناقـص درج شـده اسـت .در ِ
ً
اشـاره شـده کـه چنیـن کتابـی در میان آثـار امـام یافت نشـد و احتمـاال مـر ِاد نویسـنده محترم،

 .1در صفحـات مختلـف از مقالـه ،بـه طور پراکنده به نام این آثار اشـاره شـده اسـت .بنگرید بـه :دایرةالمعارف تشـیع ،ج  ،7صص
( .265-269بـا تصـرف جزئی در ادبیات نگارشـی و تلخیص).
 .2زندگی و زمانه امام خمینی ،محسن بهشتی سرشت ،ص.81
 .3مفاخر اسالم ،جلد سیزدهم(معاصران) ،علی دوانی ،ص .17
 .4دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،7ص.267
 .5در سال  1358هجرى قمرى(  1318شمسى) به قلم امام خمينى تحرير شده است.
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ارجمنـد « حاشـيه بر مصباح االنس» بوده که به اشـتباه «حاشـیه بر مصبـاح الدین» ذکر
کتـاب
ِ
کـرده اسـت .1در آثـار امـام بـه « حاشـیه بر شـرح حدیـث رأس الجالـوت» اشـاره کـرده اما نام

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

کامل این اثر «اتلعلیقة یلعالفوائدالرضویه» بوده که در هیچ کجا به آن اشارهای نشده است.2

 )2تعلیقـات امـام بـر کتاب مفتاحالغیـب قونوی :یکـی از از آثـار عرفانی اولیـه امام خمینی
اسـت که در این مدخل ،هیچ اشـارهای به ِنام این اثر نشـده اسـت .گفتنی اسـت تاریخ نگارش
ایـن اثـر مربوط بـه دوران شـاگردی امام در محضـر آیتالله شـاهآبادی (سـال 1307ش به بعد)

اسـت کـه امـام کتـاب «مفتاحالغیـب قونـوی» را نـزد وی آموخته و همزمـان حاشـیههایی بر این
ً
کتاب نوشـته اسـت .مجموع این حواشـی بعـدا به همـراه مصباحاالنـس فناری ،حواشـی آیات
میرزاهاشـم اشـکوری ،سـیدمحمد قمی ،میرزا محمدرضا قمشـهای و حسـن حسـ نزاده آملی،
در یـک کتـاب منتشـر شـد .و هماکنون این حواشـی ارجمنـد در زمره اثـار عرفانی امـام قلمداد
میشـود.3

 . )3رسـاله نجاةالعبـاد :کتـاب «رسـاله نجاةالعبـاد» از کتابهـای فقهـی مهمـی اسـت که
از امـام خمینـی منتشـر شـده اسـت و در مدخـل مورد نقـد ،در شـرح تألیفات امـام خمینی،
هیـچ اشـاره مسـتقلی به نام این کتاب نشـده و تنهـا در ذیل عنـوان «تعلیقه علی العـروة الوثقی»
اشـارهای تلویحی به این اثر شـده اسـت .در حالی که «کتاب نجاةالعباد ،اولین رسـاله فارسـی
حضـرت امـام خمینی میباشـد کـه در اوان مرجعیت ایشـان جمـعآوری گردیده اسـت» 4.هر

چنـد کـه به درسـتی به حاشـیه تفصیلـی امام بـر کتاب «وسـیلة انلجـاة» (حتریر الوسـیله) ،اشـاره
شـده اسـت ،امـا نباید از نظر دور داشـت کـه پیشزمینه نـگارش «حتریـر الوسـیله» ،در حقیقت
همیـن «رسـاله نجاةالعباد» بوده اسـت.
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 .1گفتنـی اسـت امـام خمينـى در سـال  1355هجـرى قمـرى(  1315شمسـى) ،آرا و نقـد علمـى خويـش را به صورت حاشـيه ،بر
بيـش از يك سـوم كتـاب مذكور نوشـتهاند.
 .2در ايـن اثـر عرفانـى ،امـام خمينـى آراى خويش را به صورت حاشـيه بر كتاب «شـرح فوائـد الرضويه» مرحوم قاضى سـعيد قمى
نگاشـته و این اثر توسـط مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی ،چاپ شـده اسـت.
 .3مفتاحالغیـب و شـرحه مصباحاالنـس ،مـع تعالیـق لمیـرزا هاشـم اشـکوری و االیتاللـه الخمینـی و السـید محمـد القمـی و
آقامحمدرضـا قمشـیی و االسـتاذ حسـ نزاده آملـی ،صححـه و قدم لـه :محمـد خواجـوی ،مولـی ،تهـران ،اول ،1382 ،ص.39-1
 .4رساله نجاهالعباد ،ص.5

ایـن رسـاله با توجه به حواشـی امام بـر کتابهـای «عروةالوثیق» و «وسـیلةانلجاة» ،و توسـط

استشـمام اعالم مرجعیت شـود ،پرهیز داشـت.
رسـاله اسـتنکاف میکرد و از هر کاری که از آن
ِ

مرحـوم آیتاللـه توسـلی میگوید:

«بعـد از رحلـت آیتاللـه بروجـردی ،من به اتفاق شـهید بزرگـوار آیتالله ربانی املشـی

بـه خانـه امـام رفتیـم .آقـای ربانـی بـه حضرت امـام عـرض کـرد :آقا ،امـروز اسلام به

صخش
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اعالم
عـدهای از شـاگردان امـام گـردآوری و تنظیـم شـد .انتشـار این اثـر در حقیقـت به منزلـه ِ
مرجعیـت امـام خمینـی بـود؛ چراکـه ایشـان حاضر بـه اعلام مرجعیت خود نبـود و از انتشـار
ِ

شـما احتیـاج دارد و شـما بایـد رسـاله بدهیـد .امـام در جـواب فرمودند :من کی هسـتم
1

که اسلام به مـن احتیاج داشـته باشـد؟»

مرحوم آیتالله ربانی املشـی از شـاگردان امام و از دسـتاندرکار ِان چاپ رسـاله نجاةالعباد،

فرایند تدوین این رسـاله را اینچنین شـرح میدهد:

«مـا بـه زحمـت توانسـتیم امـام را راضـی کنیـم کـه رسالهشـان را چـاپ کنند .شـاید در

حـدود صـد نفـر از شـاگردان ایشـان بودیـم که خدمـت ایشـان رفتیـم و گفتیـم« :آقا! ما
مقلـد شـما هسـتیم و میخواهیـم کـه رسـاله شـما را داشـته باشـیم .بـرای امـام وظیفـه

شـرعی درسـت کردیـم کـه اجـازه دهنـد رسالهشـان چـاپ شـود .بعـد گروهی تشـکیل
دادیـم و حاشـیههای امـام بـر کتـاب «عروةالوثقـی» و «وسـیلةالنجاة» را جمـعآوری

کردیـم .بـرای اینکـه کارها زودتـر پیش برود ،قسـمتی از رسـاله را هم من تنظیـم کردم .در
2

نهایـت ،رسـالهای بـا عنـوان «نجاةالعبـاد» چـاپ کردیم».

انتشـار این رسـاله توسـط شـاگردان،
اتمـام کار تدویـن و
ِ
بـر خلاف رویـه مرسـوم ،بعـد از ِ

امـام بـه هیـچ وجه حاضر نشـد کـه از منبع وجوهات شـرعی و یا حتـی اموال شـخصی ،هزینه
3

انتشـار رسـاله را بـر عهـده بگیـرد و لـذا شـاگردان ،این اثر را با سـرمایه خود منتشـر سـاختند.

« .1آيتاللـه توسـلي :امـام خمينـي علاوه بـر اينكه يـك مرجع انقالبـي بود يـك معلم بزرگ اخلاق هم بـود» ،روزنامـه جمهوری
اسلامى ،1386/11/30 ،صفحـه گزارش.
« .2آشـنایی بـا زندگانـی شـخصیتهای اسلامی معاصـر ایـن شـماره :آیتاللـه ربانـی املشـی عضـو فقهـای شـورای نگهبـان»،
ماهنامـه پیـام انقلاب ،ش ،78بهمـن ،1361ص.30
« .3فقـه اجتهـادی و اصلاح حوزههـا از دیدگاه امـام» ،محمدابراهیم جناتی ،ماهنامه کیهان اندیشـه ،فروردين و ارديبهشـت ،1369
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دنیاگریـزی امـام خمینـی و اسـتنکاف از قدم برداشـتن بـرای مطرح کـردن خـود ،رویه ثابت
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

ایشـان بـوده اسـت .در ایـن مـورد ،روایـت شـانهچی (از اعضـای جبهه ملی) ،بسـیار شـنیدنی
ً
اسـت .1کـه ضمنـا بـر پرهیز امـام از نشـر رسـاله عملیه خـود ،صحه میگـذارد:
« رسـاله ای از ایشـان [=امـام خمینـی] خواسـتیم .گفتنـد مـن رسـاله نـدارم ،رسـاله را
بایـد از کتابفروشـیها بخریـد! حتـی یک رسـاله هـم ندادنـد .در صورتی که [نزد] سـایر

مراجـع کـه مـی رفتیم ،رسـاله کـه مـی دادنـد ،ناهار هـم می دادنـد».

2

مؤسسـه حفـظ و نشـر آثـار امـام خمینـی در سـال  ،1387بـه مناسـبت صدمین سـال تولد
امـام خمینـی ،رسـاله نجاةالعبـاد را برای بـار دوم و با شـمایل جدیـدی در  409صفحه منتشـر
ساخت.
 )3رسـاله توضیح المسـائل امام در دهه چهل :گذشـته از «جناةالعباد» ،در مدخل ،از رسـاله
عملیـه امـام خمینـی نیز اسـمی بـه میـان نیامده اسـت .ایـن رسـاله در سـال 1342ش و به قلم
آیـت اللـه آقامجتبـی تهرانی نگارش یافته اسـت .مرحـوم آقامجتبـی تهرانی در این بـاب ،چنین
میگو ید:
«وقتـي غائلـه تصويبنامـه انجمنهـاي ايالتـی و واليتـي پيـش آمـد و امـام وارد صحنه
شـدند ،درصـدد برآمدم كه توضيحالمسـائل ايشـان را به چاپ برسـانم .موافقـت آن را از

امـام گرفتـم و از آقـاي شـيخ علیاصغـر عالمه خواسـتم توضيحالمسـائل امـام را تنظيم
كنـد و بـراي چـاپ آماده سـازد .وقتي پيـش از چاپ بـه من نشـان داد ،آن را نپسـنديدم،

ش ،29ص.34
 .1بعـد از فـوت آیـت اللـه بروجـردی ،محمـد شـانهچی از اعضـای جبهه ملی به همـراه دوسـتانش برای انتخـاب مرجع به قـم رفتند و به دیـدار آیت اللـه گلپایگانی
و آیـت اللـه شـریعتمداری و امـام خمینی(کـه آنزمـان بـه آقاروح الله اشـتهار داشـت) رفتنـد .در این میـان ،نوع برخـورد امام ،ممتـاز و معنـادار بود .شـانهچی درباره
ِ
برخـورد امـام چنیـن مـی گویـد« :مـا رفتیـم منزل حـاج آقـا روح اللـه .منتظر ماندیـم کـه آمدند .بعد کـه آمدند خـوب طبـق رویهای که داشـتند سرشـان را بـه پایین
انداختنـد و بـه کسـی نـگاه نکردنـد .جـواب سلامی دادنـد و رفتنـد بـه انـدرون ...رفتیم پیـش آقای خمینـی و گفتیـم و گفتیم که مـا از طرف جبهـه ملی آمدیـم برای
تعییـن مرجـع و آمدیـم خدمـت شـما .گفتند خیلی خـوب .ولی خوب با ما سـرد گرفتند .خیلی سـرد! و حتی رسـاله ای از ایشـان خواسـتیم .گفتند من رسـاله ندارم،
رسـاله را بایـد از کتابفروشـیها بخریـد! حتـی یـک رسـاله هم ندادنـد .در صورتی کـه [نزد] سـایر مراجع که می رفتیم ،رسـاله کـه می دادنـد ،ناهار هم مـی دادند».
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ر.ک :انقلاب اسلامی بـه روایت بی بی سـی ،زیر نظر عبدالرضا هوشـنگ مهدوی ،طرح نـو ،تهران ،زمسـتان  ،1372اول ،ص-111
112؛ سـه سـال سـتیز مرجعیـت شـیعه در ایـران ( ،)1341-1343روح الله حسـینیان ،مرکز اسـناد انقلاب اسلامی ،دوم،1384 ،
ص.295-294
 .2پیشین.

خـودم دسـت بـه كار شـدم و آن را طبـق نظر امـام تنظيم كـردم و بـا فتاواي ايشـان تطبيق

دادم .ايـن توضيحالمسـائل در روز هشـتم محـرم (11خـرداد  )42از چـاپ درآمـد و در
بـود بـه ايـن مضمون كـه :عمل بـه اين رسـاله كـه بعضـي از موثقيـن آن را با فتـاواي من
1

تطبيـق دادهاند ،مجاز اسـت».

 )4ملحاتاالصـول :کتـاب «ملحاتاالصـول» شـامل تقریـرات امـام خمینـی از درس اصول فقه
آیتاللهالعظمیبروجـردی (بـه زبـان عربـی) اسـت کـه از ایـن کتاب مهم نیـز در مدخـل امام

صخش
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دسـترس مقلديـن امـام قرار گرفـت .در صفحـه اول آن ،دسـتخط امام به چاپ رسـيده

ی به میـان نیامده اسـت.
خمینـی ،هیـچ نام 
ایـن اثـر اولین بار در سـال 1379ش ،همراه با مقدمـهای از آیتالله جعفر سـبحانی در 521
2

صفحه انتشـار یافته است.

 .6کتاب والیت فقیه :در مورد این اثر چنین آمده است:
« [امـام خمینـی در تاریخ] چهار شـنبه اول بهمن 1348ش در نجف سلسـله درسهایی
را تحـت عنـوان «والیـت فقیـه» و در طی  12جلسـه در مسـجد شـیخ مرتضـی انصاری

آغـاز کـرد .این کتـاب علیرغـم ممنوعیت و تدابیر شـدید سـازمان امنیت ایـران ،به طرق
گوناگـون و مخفیانـه بـه دسـت مبارزیـن داخـل کشـور میرسـید .هرچنـد ایـن کتـاب،

جـز در میـان پیـروان امـام خمینی ،بازتـاب گسـترده و مهمی نیافـت اما بعدها بـا پیروزی
3

انقلاب اسلامی از اهمیت ویـژهای برخوردار شـد».

در مـورد مطالـب پیشـین ،گفتنـی آنکـه :ایـن اثـر (پـس از ضبـط و پیادهسـازی و تدویـن)

4

« .1حاجآقـا مجتبـی تهرانـی؛ شـاگرد دلباخته مکتـب امام» ،دکتر سـید حمید روحانـی ،فصلنامه 15خرداد ،دوره سـوم ،سـال دهم،
زمستان  ،91ش ،34ص30و.31
َّ
 .2لمحاتاالصـول ،افـادات الفقيـه الحجـه آيتاللهالعظمى البروجـردى ،تقریر:االمام الخمينى،مؤسسـة تنظيم و نشـر آثار االمام
الخمينى ،اول ،بهار 1421 =1379ق.
 .3دایرةالمعارف تشیع ،ج  ،7صص .268-269
 .4آنگونـه کـه در خاطـرات روحانیـون مبـارز حاضـر در نجـف آمده اسـت ،ضبـط ایـن دروس به امر شـخص امام (برخلاف رویه
معمول ایشـان) انجام گرفته که این مسـئله نشـان از اهتمام ویژه امام نسـبت به نشـر محتوای دروس دارد .آقایان سـیدحمید روحانی
و سـیدهادی موسـوی گیالنـی ( و احتمـاال برخی دیگـر از روحانیون مبارز) ،در ضبـط و تدوین این دروس نقش محوری داشـته اند.
ً
ایـن دروس ابتـدا بـه صـورت درس نامـه هـای مجزا تکثیر و توزیع شـد و بعـدا به صورت یـک کتاب مسـتقل و با عنوان «نامـه ای از
امام موسـوی کاشـف القطاء» منتشـر و توزیع گردید.
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ابتـدا به صورت درسنامه منتشـر گردیـد .این درسنامههـا در کوتاهزمانی در حجمی وسـیع در
عـراق ،ایـران و برخی دیگر از کشـورهای اسلامی توزیع شـده اسـت .مجموعـه دروس والیت
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

فقیـه شـامل  12درس بـود که هـر دو درس در یک جزوه و مجموعا در شـش درسـنامه ،تدوین و
منتشـر گردیـد .از این میان ،سـه درسـنامه بـرای توزیع در مراسـم با شـکوه حج ،آماده و ارسـال
گردید .1

ً
پـس در ابتـدای امـر ،کتابی تحت عنـوان «والیت فقیه» وجود نداشـته اسـت! و بعدا مجموع

 12جلسـه ،پـس از بازبینی ویرایشـی در قالب کتابی مسـتقل منتشـر گردید و جالـب انکه ،این
مجموعـه نیـز با عنـوان «نامهای از امام کاشـف القطا» انتشـار یافت.2

مسـئله دیگـر در مـورد بازتـاب ایـن نظریه اسـت که نویسـنده در ایـن باب ،بسـیار کملطفی
ً
بـه خـرج داده اسـت .اوال بازتابهـای ایـن نظریه محـدود و منحصر به ایـران نبـود و در عراق و
سـایر کشـورهای اسلامی و حتی در میان برخی محافل انقالب دانشـجویی در کشـورهای غیر
ً
اسلامی ،و حتـی در برخـی نشـریات چـپ ،نمود داشـت .ثانیـا در ایران نیـز ،بازتاب و انتشـار
درسهـای والیـت فقیـه ،به طرفـداران نزدیـک امام محدود نبود و بلکه شـامل طیف وسـیعی از
مبارزان و مردم مسـلمان میشـده اسـت که مسـتندات مربوطه به طور تفصیلـی در برخی منابع

تاریخی درج شـده است.3

انتشـار درسـنامه «والیـت فقیه» تحـرک پردامنـه ای را در میان مبـارزات مسـلمان پدید آورد
و بـرای نخسـتین بـار ،نسـخه ای ایجابـی بـرای نظـام جایگزین ارائـه کـرد و از این منظـر ،آن را
مـی تـوان نقطـه عطـف مبـارزات نهضـت امام برشـمرد؛ چـرا کـه در ایـن مباحث همزمـان به
برانـدازی حکومـت پهلـوی و تأسـیس یـک نظـام جدیـد ،پرداخته شـده بـود که ایـن موضوع،
تأسـیس حکومـت دینی بـا نظارت ولـی فقیه ،را بـه عنوان یـک «آرمـان مبارزاتـی» وارد ادبیات
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 .1بـرای اطلاع از جزئیـات مربـوط بـه تدویـن و توزیـع دورس والیت فقیـه بنگرید بـه؛ سـیدحمید روحانی ،نهضت امـام خمینی،
دفتـر دوم ،ص.730
 .2بـرای اطلاع تفصیلـی از نحـوه انتشـار دروس والیـت فقیـه و بازتابهای داخلـی و خارجی آن ،بنگرید به؛ نخسـتین پیشـنویس
ِ
قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران ،به کوشـش :سـهراب مقدمی شـهیدانی ،صـص .104-110
 .3بنگریـد بـه؛ نهضـت امـام خمینی ،دفتـر چهارم ،سـید حمید روحانـی ،بنیاد تاریـخ پژوهی و دانشـنامه انقالب اسلامی ،تهران،
.1390

مبـارزه میکـرد.1
ایـن مسـئله مهمـی اسـت کـه در نظـر داشـته باشـیم روحانیـت شـیعه کـه راهبـری نهضت
بـود و همیـن عامل یکی از عوامـل ثبات آفریـن در روزهای پس از پیروزی و عینا نقطه برجسـته
تفـاوت انقالب اسلامی بـا سـایر انقالبها (مانند انقالب فرانسـه) اسـت.
تآمـل پیرامـون حکومت دینـی و لـوازم آن ،از سـابقه ای تاریخی به موازات نهضت اسلامی
برخـوردار اسـت و بـه تحقیـق مـی تـوان ادعا کرد کـه قانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران،

صخش

ماما لخدم یلک تا م

اسلامی مـردم ایـران علیه پهلوی را بر عهده داشـت ،در این نهضت نسـخه ایجابـی و اثباتی نیز

محصـول همیـن تامالت تئوریک اسـت .و برخالف مدعاهای برخی از روشـنفکران (خصوصا
اعضـای نهضـت آزادی ماننـد ابراهیـم یـزدی) جمهوری اسلامی چیزی نیسـت کـه محصول
القائـات یـک گـروه ،جریـان ،یا شـخص خـاص آنهـم در ششـماهه منتهی بـه پیـروزی(دوران
پاریـس) باشـد ،بلکه نتیجه یک فراینـد طوالنی در مـوازات مبارزات مردمی اسـت .در این میان
نقـش بزرگانـی مانند شـهید مطهری ،شـهید بهشـتی ،آیـت الله مصباح یـزدی ،آیت اللـه ربانی
شـیرازی و ...نبایـد و نمـی تواند نادیده گرفته شـود.2

در ادامـه ضمـن اشـاره به برخی تصریحات امـام خمینی در مورد دعـوت از نخبگان حوزوی
و دانشـگاهی بـه منظـور تبیین ابعـاد حکومت دینـی ،بعضی از مسـتندات مربوطـه ارائه خواهد
شـد تـا ایـن نتیجـه به دسـت آید کـه قانـون اساسـی و دولت سـازی در عصـر پیـروزی انقالب
اسلامی ،کاملا خـوداگاه و از پیـش برنامـه ریزی شـده و مهـم تر از همـه ،اصیل و بومـی بوده
اسـت و نـه تقلیـدی و وارداتـی! برعکـس اتفاقی کـه در دوران پـس از پیروزی نهضت مشـروطه
تحقـق یافـت و منجـر شـد بـه مصـادره نهضـت به دسـت نیروهـای غیر اصیـل و وابسـته .صد
البتـه زمینه سـازی بـرای تکرار تجربه مشـروطه از سـوی برخی روشـنفکران ایرانـی نیز صورت
 .1بـرای اطلاع از حواشـی مربـوط بـه انتشـار دورس والیت فقیـه و بازتابهـای آن در داخل و خـارج از ایران ،بنگرید به؛ سـیدحمید
روحانـی ،نهضت امام خمینـی ،دفتر دوم ،صـص712.0-555
 .2انگونـه کـه مسـتقال پرداخته شـد ،شـهید صـدر نیز یکی از شـخصیت های مؤثر بر قانون اساسـی جمهوری اسلامی بوده اسـت
و ناگفتـه پیداسـت کـه چنین متفکرانی هرگز منتظـر القائات یک جریان روشـنفکری خاص کـه اتفاقا تحصیالت اکادمیـک در حوزه
علـوم انسـانی نیـز نداشـته انـد ،نمـی نشـینند لذا مدعای کسـانی مثـل ابراهیم یـزدی مبنی بـر اثرمنـدی در تعییـن نوع نظـام و قانون
اساسـی جمهوری اسلامی اساسـا قابل طرح نیست!
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پذیرفـت امـا هوشـمندی و حضـور بهنـگام شـخصیت هـای علمـی اصیـل و عنصـر رهبری و
روشـنگری عمومـی ،موجـب حراسـت انقلاب و پیشـگیری از تکـرار تجربـه تلـخ مصـادره و
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

تحریف نهضت شـد.
از جملـه نخسـتین رهنمودنامههـای مکتـوب امـام بـا موضـوع دعـوت بـه مطالعـه پیرامـون
«حکومت اسلامی» ،خطاب به دانشـجویان ایرانـی مقیم اروپا ،در نامه ای بـه تاریخ 27تیرماه
 1349منعکـس اسـت کـه امـام در این نامـه تاکید مـی کند که:
«بایـد کوشـش کـرد و پـرده از تبلیغـات مسـموم چندصد سـاله اجانب برداشـت .شـما

نسـل جـوان موظف هسـتید غربـزده ها را از خـواب بیدار کنیـد و فجایـع حکومت های

ضدانسـانی انهـا و عمـال آنهـا را برمال نماییـد و طرز حکومت اسلام را که مع االسـف
بسـیار عمـر کوتاهـی داشـت و در همـان چنـد صبـاح ،راه و روش اسلام را در والیـت
ً
ً
و والـی روشـن کـرد بـه جوامـع عمومـا و بـه فرزنـدان اسلام خصوصـا گوشـزد کنید و

صفـوف خـود را فشـرده تر سـازید».1

امـام خمینـی در پیـام دیگـری خطـاب بـه دانشـجويان مسـلمان مقيـم امريـكا و كانـادا(در
تاریـخ  17مـرداد  ،)1351آنـان را بـه کوشـش و اهتمام در جهت پیاده سـازی «طـرح حکومت
اسلامی» و «بررسـی مسـائل آن» دعـوت کـرده ،چنیـن فرمود:
« بـر شـما جوانـان ارزنـده اسلام -كـه مايـه اميـد مسـلمين هسـتيد -الزم مىباشـد كـه
ملتهـا را آ گاه سـازيد و نقشـههاى شـوم و خانمانسـوز اسـتعمارگران را برملا نماييد ،در
شناسـايى اسلام بيشـتر جديت كنيد ،تعاليم مقدسـه قـرآن را بياموزيد و بـه كار بنديد ،با

كمـال اخلاص در نشـر و تبليـغ و معرفى اسلام به ملـل ديگر و پيشـبرد آرمانهـاى بزرگ

ت اسلامى و بررسـى مسـائل آن اهتمام
اسلام بكوشـيد .بـراى پياده كـردن طرح حكوم 
بيشـترى به خـرج دهيد».2

همچنیـن امـام در پیـام دیگـری خطـاب بـه ملـت و علمـا و روحانيـون ايران(بـه تاریـخ
20شـهریور  ،)51بـار دیگر همگان را بـه تحقیق پیرامون حکومت اسلامی دعوت کرد و چنین
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 .1نهضت امام خمینی ،جلد دوم ،ص .739
 .2صحيفه امام ،ج ،2ص.440 :

فرمود:
اسلامى را تحقيـق و نصب العين خـود قرار دهيـد ،و ناآ گاهان را آ گاه نماييد .باشـد كه

خداوند قهار اسـاس ايـن ظلـم را برچيند».1

دعـوت همگانـی امام از اقشـار مختلف بـرای تفکر پیرامـون ابعاد «حکومت اسلامی» ،در
تمـام ایـام مبـارزه ادامـه یافت و در مـوارد مختلف بعنوان یـک مطالبه جدی و ثابـت ،مطرح می
شـد .بعنـوان نمونـه امـام خمینـی در پيـام( 24بهمـن  )1356خطاب بـه انجمنهاى اسلامى

صخش

ماما لخدم یلک تا م

« تعليمـات اسلام را نصـب العيـن قـرار دهيـد ...و احكام اسلام و كيفيـت حكومت

دانشـجويان در اروپـا بـه تبییـن وظايـف روشـنفكران مسـلمان در قبـال نهضـت اسلامی مـی
پـردازد و در بخشـی از ایـن پیام ،از دانشـجویان ایرانی بـرای تحقیق و تفکـر پیرامون «حکومت
اسلامی» دعـوت بـه عمل مـیآورد .در بخشـی از پیام امـام چنیـن میخوانیم:
« اكنـون بـر شـما جوانـان روشـنفكر و بر تمـام طبقات ملت اسـت كه :سـرلوحه هدفتان
ت اسلامى عدالتخواه،
اسلام و احـكام عدالتپرور آن باشـد؛ و ناچار بـدون حكوم 
ّ
تـول و ّ
تبـرا دو اصـل اساسـى اسلام اسـت :بايد
رسـيدن بـه ايـن هـدف محـال اسـت.
ْ
بـا حكومـت عـدل موافـق و بـه حاكـم عـادل دل ببنديـد؛ و از رژيـم غيـر اسلام و غير
اسلامى كـه در رأس آن رژيـم منحـط پهلـوى اسـت ّ
تبـرا كنيـد؛ و بـا كمـال صراحـت
مخالفـت خـود را اظهـار و در سـرنگون كـردن آن كوشـا باشـيد و در غيـر ايـن صـورت

روى اسـتقالل و آزادى را نمىبينيـد ....بايـد جوانـان روحانـى و دانشـگاهى قسـمتى از

وقـت را صرف كنند در شـناخت اصول اساسـى اسلام كـه در رأس آن توحيـد و عدل و
شـناخت انبيـاى بـزرگ ،پايـه گـذاران عدالـت و آزادى اسـت ،از ابراهيم خليل تا رسـول
َّ
خاتـم -صلـى اللـه عليه و آلـه و عليهـم اجمعين -و در شـناخت طرز تفكر آنهـا از نقطه

اقصـاى معنويـت و توحيـد تـا تنظيم جامعـه و نوع حكومت و شـرايط امـام و اولى االمر
و طبقـات ديگـر ،از امـرا و والت و قضـات و فرهنگيـان كـه علمـا هسـتند و متصديـان
ُ
ماليات اسلامى و شـرايط آنها تا برسـد به شـرطه و كارمندان شـهربانى؛ و ببينند اسلام

چـه كسـانى را بـراى حكومت و كارمندان آن به رسـميت شـناخته و چه كسـانى از شـغل
 .1صحيفه امام ،ج ،2ص.452-453 :
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حكومـت و شـاخههاى آن مطـرود اسـت ....بايد برنامه و نشـريات همـه جناحها بدون

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

ابهـام متكـى به اسلام و حكومت اسلامى باشـد  ....الزم اسـت فعاليتهاى اسلامى و
ً
نشـريات شـما در ايـران خصوصـا حـوزه علميـه زنده قـم و دانشـگاههاى بيدار ،نشـر و
منعكـس گـردد تـا قشـر داخـل و خارج به پشـتيبانى هـم دلگرم و بـا هم ،هم صدا شـوند

و بـه همكارى بـا هـم برخيزند».1

بعـد از انتشـار جـزوه های والیت فقیـه ،و پس از دعوت امـام از جامعه نخبگانـی برای تامل
پیرامـون ابعـاد حکومـت دینـی ،موضوع تعییـن نوعی حکومـت در محافـل حـوزوی مبارزاتی
بـه طـور جـدی مـورد مباحثـه و مداقـه علمی قـرار گرفـت و یکـی از خروجیهای این سلسـله

مباحثـات ،تدویـن قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران در سـال  54شمسـی بوده اسـت.2
اگرچـه همزمـان برخـی جریانهـای بـه ظاهـر ملی-مذهبـی ،نـه تنهـا تحـرک خاصـی در این
زمینـه انجـام ندادنـد ،بلکـه در جهت سانسـور مسسـئله حکومت اسلامی اقـدام کردنـد ،3اما

بـا ایـن وجـود گروههـای فراوانـی بـه هـواداری از حکومت اسلامی ،به میـدان آمدند و مسـئله
«حکومـت دینـی» در سـالهای اغازیـن دهـه پنجـاه به یـک گفتمـان فراگیـر در میان مبـارزان و

فعـاالن نهضـت امـام خمینی مبدل گشـت و ثمـرات فکری-مبارزاتی فـراوان به دنبال داشـت.4
از جملـه نخسـتین کسـانی کـه به دعوت امـام لبیک گفـت ،آیت اللـه ربانی شـیرازی بود که
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 .1صحيفه امام ،ج ،3صص.324-328 :
 .2بـا ایـن وجـود ،ادعاهـای افـرادی ماننـد ابراهیـم یزدی کـه در پی مصـادره نهضت اسلامی ایران به نام شـخص ،جریـان و حزب
خـود هسـتند ،محملی برای صحـت ندارد و از اسـاس باطل اسـت.
 .3حجـت االسلام سـیدحمید روحانـی از اعضـای اصلـی تدویـن کننـده جـزوات والیـت فقیه امـام ،در مـورد برخورد سـرد و بی
اعتنایـی اعضـای نهضـت آزادی و جبهـه ملـی و ...بـا مقولـه حکومـت اسلامی ،نـکات نابـی را بیان کـرده اسـت .بـرای نمونه وی
بـه عملکـرد قطـب زاده و بنـی صـدر و ابراهیـم یـزدی چنین اشـاره مـی کنـد« :اینجا بود کـه بنی صـدر ،قطـب زاده و یـزدی در کنار
کمونیسـت هـا و مـادی گراهـا قـرار گرفتنـد و اتحـاد نامقدسـی علیـه حکومت اسلامی امـام تشـکیل دادن و توطئه سـکوت عوامل
شـرق و غـرب در برابـر ایـن طـرح به صورت زشـت و ناموزونـی جلوه پیدا کرد و روشـن سـاخت که فرزنـدان مصدق ،انیـن و مائو،
از حکومـت اسلامی و والیـت فقیـه ،تـا چـه پایه ای وحشـت دارنـد و گریزانند؛ و امـروز وقتی «خبرنامـه» بنی صدر-قطـب زاده ،و
«پیـام مجاهـد» یزدی-قطـب زاده را ورق مـی زنیـم و جریاناتـی را که در آن روز و روزگار در این نشـریه ها منعکس شـده اسـت ،می
خوانیـم ،در مـی یابیـم کـه آنچـه هرگـز در این نشـریه ها حتی بـه صورت یـک خبر منعکس نشـده اسـت ،طرح حکومت اسلامی
امـام در نجـف اشـرف اسـت! » .ر.ک :سـیدحمید روحانـی ،نهضت امام خمینـی ،جلـد دوم ،ص .735
 .4بـرای اطلاع از اثرمنـدی گفتمـان «حکومت دینـی» و فراگیـری آن ،بنگرید به :سـیدحمید روحانـی ،نهضت امـام خمینی ،دفتر
چهارم ،صص.453-131

نخسـتین تأمالت فکـری پیرامـون دروس والیت فقیه امـام را در قالب نامـهای مفصل ،به نجف
ارسـال کـرد .در ایـن نامه برخـی چالش ها و پرسـش های بنیادیـن پیرامون طـرح والیت فقیه یا
والیـت فقیه امام(در تاریخ 1بهمن ،)48نوشـته شـده اسـت.
بـا وجـود همـه مسـتندات و منابـع تاریخـی ،مشـخص نیسـت از چـه رو نویسـنده محترم،
تمایـل داشـته (بـه ماننـد برخـی نیروهـای ملی-مذهبـی در دهـه پنجـاه) ،بازتابهـای نظریـه
والیـت فقیـه را «تـا پیـش از پیروزی انقلاب اسلامی» ،نادیـده بگیرد یـا بیاهمیـت بیانگارد!
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حکومـت اسلامی امام ،بیان شـده اسـت .این نامـه تاریخی دقیقـا  82روز بعد از آغـاز دروس

 )7آثـاری از امـام خمینـی که مغفول مانده اسـت؛ امـام خمینی پیـش از آنکه یک رجل
سیاسـی-انقالبی باشـد ،بـه عنـوان یـک مرجـع دینـی و یک شـخصیت متفکـر در عالم تشـیع
مطـرح اسـت .از ایـن جهـت ،در دایرةالمعارفـی که داعیـه احیاء و معرفـی تراث شـیعی را دارد،
بایسـته نیسـت کـه بخش معظم آثـار فقهی ،اصولی ،فلسـفی ،عرفانـی و اخالقی امـام خمینی،
(حتـی در حـد ذکـر نـام آثـار) ،ناگفته و مغفـول بمانـد .از این رو در ایـن بخش ،به ذکر اسـامی
تعـدادی از آثـار امـام که در این مدخل به نام آنها اشـاره نشـده ،خواهیم پرداخت .پیشـتر برخی
از ایـن آثـار (ماننـد لمحـات االصـول) بـه صورت مسـتقل معرفـی شـد .در این بخش بـه ذکر
اسـامی و درج توضیحـی مختصـر پیرامون هـر اثر ،بسـنده کردهایم.
شـرح حديـث جنود عقـل و جهل (از آثـار عرفانی امـام) ،انوار اهلدايـة ىف اتلعليقـة ىلع الكفاية

(  2جلـد) ،1بدايـع ادلرر ىف قاعـدة نفى الضرر ،الرسـائل ،2االسـتصحاب ،3رسـاهل اتلعـادل و الرتجيح،4

االجتهـاد و اتلقليـد ،5مناهج الوصول اىل علم االصول(  2جلد) ،6الطلب و االراده ،7رسـالة ىف قاعدة من

 .1در قالـب حاشـيه بـر مباحـث مذكـور از كتـاب كفايـة االصول آيـت الله العظمـى آخونـد خراسـانى( ره) در سـال  1368هجرى
قمـرى ( 1328شمسـى) تأليـف نموده اسـت.
 .2امـام بـه همـراه تعـدادى ديگـر از رسـالههاى اصولـى در مجموعـهاى تحت نـام الرسـائل در سـال  1385هجرى قمـرى( 1344
شمسـى) در قـم به چاپ رسـيده اسـت.
 .3رسالهاى است در سال  1370هجرى قمرى(  1330شمسى) تأليف آن را به پايان رسانيده است.
 .4در سال  1370هجرى قمرى(  1330شمسى) است.
 .5اين رساله تاريخ تأليف آن 1370 ،هجرى قمرى(  1330شمسى) است.
 .6در مباحث الفاظ علم اصول فقه كه پس از سال  1370هجرى قمرى(  1330شمسى) تأليف يافته.
 .7اثـرى اسـت اصولـى ،فلسـفى و عرفانـى از امـام خمينى كه در سـال  1371هجـرى قمرى(  1331شمسـى) به زبان عربى نوشـته
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ملـك ،1رسـالة ىف تعيين الفجـر ىف الليـايل املقمره ،اخللل ىف الصالة ،الرسـائل العرشة ،حاشـيه بر رسـاله
ارث مال هاشـم خراسـانى ،مناسـك حج ،مناهـج الوصول (پيرامـون مباحث الفـاظ) در دو جلد،
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

انـوار اهلدايـة ىف اتلعليقة ىلع الكفايـة (در مباحث امارات) در دو جلـد ،و همچنین تقريرات دروس

فقـه 2و اصـول 3و فلسـفه ،4از جمله مهمترین آثاری اسـت کـه در این مدخل هیچ ذکـری از آنها
بـه میـان نیامـده اسـت .گذشـته از موارد پیشـین ،تعدادی دیگـر از آثـار امام در کتـاب «نهضت
امـام خمینـی» ذکـر شـده کـه در مدخـل بـه نـام آنها اشـاره نشـده اسـت .فهرسـت منـدرج در
کتـاب نهضـت امـام خمینـی از آن جهـت دارای اهمیـت فوق العاده اسـت که این لیسـت مورد
بازبینـی شـخص امـام قرار گرفتـه و اشـکاالت آن به صـورت مکتوب تذکـر داده شـده و پس از
اعمـال نظـر امـام ،منتشـر شـده اسـت .5برخـی از ایـن آثـار عبارتنـد از« :رسـالة فـی الطلب و
االراده»« ،حاشـیه بـر شـرح فصوص الحکم قیصـری»« ،نیل االوطـار فی بیان قاعـدة الضرر و

الضرار»« ،6رسـالهای مشـتمل بر فوایدی در بعضی مسائل مشـکله»« ،زبدةاالحکام»« ،مبارزه

بـا نفس یـا جهـاد اکبر».7

از آثـار سياسـى و اجتماعـى حضـرت امـام خمينى نیز مىتـوان بـه وصيتنامه ايشـان و نيز
بـه مجموعـهاى از سـخنرانىها ،نامههـا و احكامى كه از سـال 1312ش تا زمان رحلـت ،از وى

صـادر شـده اشـاره نمود ،كـه در مجموعهاى بـه نام « صحيفـه امام» 8گرد آمده اسـت
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شده است.
 .1منتشر شده در سال  1373هجرى قمرى  1333شمسى.
« .2الطهارة» مشتمل بر مباحث مربوط به مياه به قلم آية الله شيخ محمد فاضل لنكرانى.
 .3تهذيـب االصـول بـه قلـم آيـة الله شـيخ جعفر سـبحانى ،تنقيـح االصول بـه قلم آية الله شـيخ حسـين تقـوى اشـتهاردى ،جواهر
االصـول بـه قلـم آيـة الله سـيد محمد حسـن مرتضـوى لنگـرودى و معتمـد االصول بـه قلم آية الله شـيخ محمـد فاضـل لنكرانى.
 .4ايـن كتـاب ،شـامل تقريـرات آخريـن دوره شـرح منظومـه و مباحـث نفس اسـفار اسـت كه توسـط حضرت امـام قدس سـره ،در
حـدود سـالهاى 1323- 1328ش ،تدريـس گرديـده اسـت.
 .5برای مشاهده لیست مذکور،؛ بنگرید به؛ نهضت امام خمینی ،ج ،1صص.73-74
 .6تقریرات درس خارج ایشان.
 .7مجموعـهای از سـخنرانیها و درسهـای اخلاق امـام در نجـف که توسـط حجت االسلام سـیدحمید روحانی گردآوری شـده
است.
 .8ایـن مجموعـه پیشـتر بـا عنـوان «صحیفه نور» منتشـر شـده بـود که به دلیـل نواقـص و غلطهای فاحـش در ان ،پـس از تکمیل و
تصحیـح ،بـا عنـوان «صحیفـه امام» منتشـر گردید .گفتنی اسـت «صحیفه نـور» زیر نظر سـیدمحمد خاتمـی گرداوری شـده بود و
در مدخـل مـورد نقد نیـز بارها به آن ارجاع داده شـده اسـت!

رابطه امام و آیت اهلل بروجردی

و زیرکـی که در وی سـراغ داشـت دو بـار به نمایندگی از سـوی آیت الله بروجردی و سـایر علما
بـه مالقات شـاه رفت تـا او را در برخی امور انـذار دهد....
مسـأله رابطه آیت الله خمینی با آیت الله کاشـانی ،فدائیان اسلام و مسـاله تشـکیل مجلس
مؤسسـان بـرای افـزودن سـه متمم به قانون اساسـی کـه اختیارات جدیدی به شـاه میبخشـید و
نیـز برخـی طرحهای اصالحی در مورد سـازمان مالـی روحانیت و  ...منجر به بـروز اختالفاتی
ً
میـان آیـت الله خمینـی و آیت اللـه بروجردی و نهایتـا انزوای آیت الله خمینی شـد».1
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« حـاج آقـا روح اللـه مورد اعتمـاد و عالقه ویژه آیت اللـه بروجردی بود و به خاطر شـهامت

پیرامون مطالب مذکور ،نکات ذیل مطرح است:
 )1نویسـنده «طرحهـای اصالحـی حـوزه علمیـه قـم» را بـه « سـازمان مالـی روحانیـت»
منحصـر دانسـته ،کـه اشـتباهی فاحـش ،مدعایـی ناقص و خلاف واقع اسـت .در مـورد طرح
اصلاح نظـام روحانیـت منابـع کافـی وجـود دارد و با ایـن وجود ،چنیـن روایت مخدوشـی در
ایـن موضـوع ،قابـل قبـول نیسـت .در ادامـه خالصـهای از مسـائل مرتبط بـا اصالحـات حوزه،
ارائـه میگـردد.
از جملـه اقدامات مهـم امـام ،در دوران مرجعیت مرحوم بروجردی ،تلاش برای اصالحات

حـوزه بـه همراه شـیخ مرتضـی حائـری و برخی دیگـر از فضالی حوزه اسـت .2توجه به مسـئله
اصالحـات در سـاختار آموزشـی-تربیتی حـوزه علمیه قم ،زمینهسـاز نقشآفرینیهای گسـترده
دینی کهنسـال بود که نخسـتین گام در ایـن عرصه ،تمرکز مرجعیت بـا دعوت آیتالله
ایـن ِ
نهـاد ِ

بروجـردی به قم اسـت ،کـه امام خمینی نقش محوری در آن داشـت .در واقـع یکی از مهمترین
تالشهـای سـازمانیافته در جهـت ایجـاد «حوزههای علمیه نویـن» با حضور مرحـوم آیتالله
بروجـردی eدر قـم شـکل گرفـت .روشناندیشـی و بلنـد نظـری ایـن مرجـع تقلیـد جهانـی،
موجـب شـد تا افکار اصالحـی پیرامون اصلاح نظام علمی-آموزشـی حوزههای علمیه ،رشـد
 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص.67
 .2صحيفه امام ،ج ،1ص.28-24 :

89

و انسـجام یابـد .مدتـی بعـد از اسـتقرار آیت اللـه بروجردی در قم ،مسـئله اصالحات سـاختار

روحانیـت بـه طور جـدی در برخی محافـل نخبگانی حوزه قم مطرح شـد.1
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

بـه منظـور سـامان دادن بـه امـور حـوزه و ایجاد نظـم و برنامـه ،به پیشـنهاد برخـی از علما و
تأییـد آیتاللـه بروجـردی ،سـه هیئـت اصالحـی جداگانه تشـکیل ،و هـر کدام متولـی اصالح

بخشـی از امـور حوزه میشـود 2.هیأتهاى رسـیدگى به امور طلاب و امتحانات حـوزه علمی ه

در تاریـخ  7مهـر  ،1328بـه قـرار زیر تعیین میشـود؛
 .1هیئـت رسـیدگی به امـور طالب و مـدارس ،که نام بزرگانی مانند سـید احمد خوانسـاری
3

و سـید محمدرضـا گلپایگانی و سـید احمـد زنجانی در آن به چشـم میخورد.

 .2هیئتـی بـرای امتحـان دروس خارج از تـازه واردین ،که افـرادی مانند آقـا مرتضى حائرى،
4

آقا سـید محمد یـزدى و امـام خمینى در آن حضور داشـتند.

5

 .3هیئتی براى امتحان تازه واردین غیر خارجى(طالب مقدمات و سطوح عالیه).

تشـکیل «هیئت مصلحین حوزه» یا «هیئت حاکمه» در سـال  1328شمسـی ،گام عملیاتی
مهمـی در ایـن زمینـه بـود کـه بـه همـت امـام خمینـی و همراهـی جمعـی از فضلای حـوزه
برداشـته شـد .ایـن مجموعه با هـدف «ایجـاد تحوالتـی هماهنگ با سـیر زمان در تمام شـئون

حـوزه علمیـه»6،و بـا حضور افـرادی ماننـد حضرات آیـات سـید روح الله(امام) خمینی ،سـید
احمـد زنجانی ،شـیخ ابوالقاسـم اصفهانی ،حـاج آقا مرتضی حائـری ،حاج آقا باقـر طباطبایی
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 .1بـرای اطلاع تفصیلـی از اصالحـات حـوزه علمیه قـم ،بنگرید به؛ جسـتارهایی در باب تشـکل دینی ،حسـن مقدمی شـهیدانی،
نشـر معارف ،قـم1395 ،؛ صـص .87-90
 .2زمانه و زندگی امام خمینی ،ص.124
 .3آقـاى آقـا سـید زیـن العابدین ،آقاى آقا سـید ابو طالب مدرسـى ،آقاى حـاج میرزا محمود قمـى ،آقاى حاج میـرزا مصطفى ،آقاى
حـاج سـید احمـد زنجانـى ،آقاى حاج شـیخ ابو القاسـم اصفهانـى ،آقاى آقـا مرتضى حائـرى ،آقاى حاج میر سـید حسـن ،آقاى آقا
ریحاناللـه ،آقـاى عبدالحسـین فقیهـى رشـتی ،آقـاى آقـا مرتضـى قمـى از دیگر اعضـای این هیئـت بودند کـه بنا بـه مصوبه هیئت
اصلاح « ،آقایـان فـوق در مواقـع عـادى مجتمع مىشـوند ،و در مواقـع غیر عادى اطلاع مىدهند كه تمام سـه حوزه مجتمع شـوند
بـراى حـل قضیه غیـر عادیـه» .ر.ک :صحیفه امام خمینـی ،ج ،1ص .28سـند مصبه هیئتهـای اصالحی حوزه.
 .4امام در آن هنگام به نام حاجآقا روح الله خمینی eمعروف بودهاند .ر.ک :همان.
 .5صحیفـه امـام ،ج ،1ص .28 :در ایـن هیئـت نیـز بزرگانـی بـه قـرار زیر حاضـر بودند :آقا سـید زین العابدیـن ،آقاى فاضـل ،آقاى
قاضـى ،آقـاى حـاج فقیهـى ،آقاى حاج میر سـید حسـن ،آقـاى آقا شـیخ ابو القاسـم نحوى ،آقـاى حائـرى ،آقاى صاحب الـدارى و
آقـاى آقامرتضى قمى.
 .6نقد عمر ،علی دوانی ،ویرایش دوم ،صص.106-102

سـلطانی ،حاج سـید محمود روحانی ،سـید زین العابدین کاشـانی ،و آقا ریحان الله گلپایگانی
1

شـکل گرفت.

نرسـید و دلخوریهایی را هم فراهم آورد 2،اما زمینهسـاز اندیشـه اصالح سـاختارهای آموزشـی
در ایران معاصر شـد.
بـا شکسـت طرح اصلاح حـوزه در اواخر دهه  20شمسـی ،اندیشـه اصالح سـاختار حوزه
علمیـه همچنـان در میـان فضلای حـوزوی پیگیـری شـد و در دهـه  30توسـط «گروهـی از
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ماما لخدم یلک تا م

اگـر چه این حرکت به واسـطه کارشـکنی برخـی از اطرافیـان آیتالله بروجردی به سـرانجام

فضلای حـوزه کـه جـزو روحانیون رده دوم محسـوب میشـدند» ،در ضمن جلسـات مسـتمر
پیگیـری شـد .در ایـن جلسـات« ،هیئتـی متشـکل از حـدود پنجاه نفـر» تحت عنـوان «هیئت
مدرسـین» ،طرحـی بـه منظـور اصالح سـاختار حـوزه علمیه آمـاده کردنـد و عالوه بـر آیتالله

بروجـردی ،بـه سـمع و نظر چهار تـن از علمای طـراز اول حوزه رسـاندند 3.افـرادی مانند آقایان
مکارم شـیرازی ،احمدی میانه جی ،منتظری ،مشـکینی ،حسـین نوری ،سـید جالل آشـتیانی،
احمـد آذری قمـی ،شـهید سـید محمدرضـا سـعیدی ،ربانـی شـیرازی ،از جملـه فعالیـن این
4

هیئـت بودهاند.

گرچـه ایـن تالشهـا نیـز بـا وجـود برخـی مقاومتهـا و کج اندیشـیها بـه نتیجـه مطلوب
نرسـید ،امـا بـرکات و ثمـرات فراوانـی بـه دنبـال داشـت کـه برقـراری امتحانـات در حوزههای
علمیه و سـازماندهی اداری حوزهها 5و همچنین تدوین برنامه آموزشـی-تربیتی  17سـاله برای
طلاب حـوزه علمیـه از آن جملـه اسـت .ایـن برنامه ابتـدا به طـور محـدود در سـال  1340در
مدرسـه علمیـه علوی در قم اجرا شـد و سـپس با تأسـیس مدرسـه علمیه حقانی ،بـه طور کامل
 .1مفاخر اسالم ،جلد  ،13ص.20
 .2مفاخر اسالم ،ج ،13صص.21-20
 .3زندگی و مبارزات آیتالله مشکینی ،تدوین :علی درازی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران ،بهار 1391؛ ص .79
 .4نقد عمر:زندگی و خاطرات ،علی دوانی ،رهنمون ،تهران1381 ،؛ صص.194-193
 .5بـرای اطلاع بیشـتر از خدمـات آیتالله بروجـردی در موضوعات پیشگفتـه بنگرید به مقالـه؛ «مزایا و خدمات مرحـوم آیتالله
بروجـردى» ،مجموعهآثار ،مرتضی مطهـرى ،ج ،20صص .164-147
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بـه اجـرا درآمـد و نتایج مطلوبی به همراه داشـت 1.توجـه همزمان به دو عنصـر «ترویج معارف
دینـی» و «روزآمـدی» ،از نتایـج اندیشـه اصلاح بـود کـه در ایجاد مـدارس جدید در سـاختار
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

2

حوزههـای علمیه و نظـام آموزش عمومی(مـدارس دولتی) ،ثمراتی ارزشـمند و تاریخی یافت.

ذکـر ایـن مطلـب کـه حضـرت امام از سـوی آیـت اللـه بروجردی بـه دیدار شـاه رفته اسـت

در کتـاب رایـت دیـن 3نیـز ذکـر گردیـده ولـی این مطلـب که ایشـان از سـوی دیگر علمـا نیز به
ً
نمایندگـی به دیدار شـاه رفته باشـد اوال بـه صورت یک ادعای کلی اسـت و ثانیا بایـد بیان گردد
کـه حضـرت امـام بـه نمایندگـی از طرف کـدام یـک از علما بـه دیدار شـاه رفته انـد و همچنین
ذکـر منبـع این ادعا مـورد انتظار اسـت.
 )2معلـوم نیسـت بـا اتکا به چه مسـتندی نویسـنده ،رابطـه امام با آیـت الله کاشـانی را یکی
از عوامـل اختالف ایشـان بـا آیت الله بروجردی بر شـمارده اسـت؟!
ً
 )3در مـورد دیدارهـای امام با شـاه نیز اوال گفته شـده امام به نمایندگـی از آیت الله بروجردی
و سـایر علمـاء بـه ایـن دیدار رفتـه ،که این مطلب درسـت نیسـت؛ بلکه امـام به عنـوان نماینده
سیاسـی زعیـم حـوزه علمیـه قم به دیدار شـاه رفته اسـت و نه از سـوی دیگـران؛ چرا کـه امام در
ً
ان دوران خـود از مدرسـین سـطح عالی و از مجتهدین شـناخته شـده بـود و طبیعتا غیـر از آیت
اللـه بروجردی کـس دیگری را نمایندگی نمیکرده اسـت .وانگهی ،چنین مسـئلهای اقتضای آن
دارد کـه مکالمـات و دیدارهایـی میان امام و همان سـایر علما در این زمینه وجود داشـته باشـد،
بـه نگارنـده این سـطور تا کنون به چنین مسـتنداتی دسـت نیافته اسـت .مسـئله بعـدی در مورد
ماهیـت ایـن دیدارهاسـت کـه نویسـنده از ان بـه عنـوان «انذار شـاه» یاد کرده و گذشـته اسـت.
خـوب بـود بـه مضمـون مسـائل مطروحـه و بـه نـوع مواجهه امـام با شـاه نیـز اشـاراتی صورت
میگرفـت تـا شـخصیت الهی و سیاسـی امام ،بیشـتر رخ بنماید .همچنیـن در مـورد رابطه امام
موضوعـات مهم مغفـول مانده اسـت؛ «نگارش نامه سرگشـاده
و آیـت اللـه بروجـردی ،برخـی
ِ
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 .1زندگی و مبارزات آیتالله مشکینی ،تدوین :علی درازی ،ص.82
 .2شـکل گیـری جامعـه مدرسـین حوزه علمیـه نماد چنین تحولـی در نظام حوزه علمیه شـد و حضور افرادی مانند شـهید بهشـتی و
باهنـر در عرصـه آمـوزش و پـرورش –اصالح کتـب -و ایجاد مـدارس دینی ،الهام یافته از اندیشـه اصالحات حوزه اسـت.
 .3رایت دین ،آیت الله العظمی بروجردی ،ص.330

امـام و برخـی دیگـر از علمـای قـم خطـاب بـه آیت اللـه بروجـردی در مـورد تشـکیل مجلس

مؤسسـان(فروردين  « ،1»)1328حضـور در برخـی جلسـات مشـترک کارگـزاران عالیرتبـه
بـرای تحقیـق و سـاماندهی امـور در بلـوای برقعـی» « ،3دعوت به جلسـات مشـروتی آیت الله

بروجـردی در مسـائل خطیـر سیاسـی» ،4از آن جملهاند.

 )4نویسـنده مدعـی میشـود بعد از بـروز برخی اختالفات بیـن امام و آیت اللـه بروجردی،
 .1در این نامه سرگشاده چنین آمده است:
َّ
َّ
« محضـر مقـدس حضرت مسـتطاب آيـت الله العظمـى آقاى حاجى آقا حسـين طباطبايـى بروجـردى -متع الله المسـلمين بطول
بقائه
چـون منتشـر اسـت كـه راجـع به تشـكيل مجلـس مؤسسـان بين حضـرت مسـتطاب عالى و بعـض اوليـاى امـور مذاكراتى شـده و
بالنتيجـه بـا تشـكيل مجلس مؤسسـان موافقـت فرمودهايـد ،نظر بـه اينكه تشـكيل مجلس مؤسسـان مؤثـر در مقدرات آينده كشـور
و مصالـح دينـى و ملـى و اجتماعـى اسـت ،به علاوه حـدود اختيارات نماينـدگان و نتايجى كه ممكن اسـت اين اقدام داشـته باشـد
معلـوم نيسـت ،مسـتدعى اسـت حقيقت اين انتشـار را براى روشـن شـدن تكليف شـرعى اعلام فرماييد.
َّ
َّ
روح اللـه خرمآبادى(کمالونـد)  -مرتضـى حائـرى  -سـيد محمـد يـزدى (معـروف بـه محقـق دامـاد) -روح اللـه الموسـوي (امـام
خمینـی) -محمـد رضـا موسـوى گلپايگانـى 22 -جمـادى االولـى  3(1368فرورديـن »)1328
آیت الله بروجردی ،ضمن نفی صحت موافقت با این اقدام ،در پاسخ چنین فرمودهاند:
ً
َّ
«بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم -اول ،از علماى اعالم انتظار مىرود مواقعى كه اين قسـم انتشـارات مخالف واقع مىشـوند خودشـان
دفـاع كننـد .البتـه عالقهمنـدى حقيـر بـه حفـظ ديانـت و مصالـح مملكت بـر همه مشـهود اسـت و نهايـت مقتضى نيسـت كه هر
ً
اقدامـى گوشـزد عامـه شـود .ثانيـا ،موقعـى كه فرمـان همايونى صادر شـد ،بـراى اينكه مبـادا تغييراتـى در مـواد مربوط به امـور دينيه
ً
ً
داده شـود بـه وسـيله اشـخاصى بـه اعليحضرت همايونـى تذكراتى مكـررا دادم با آنكه اخيـرا جناب آقاى وزير كشـور و آقـاى رفيع از
طـرف اعليحضـرت ابلاغ نمودنـد كـه نـه تنها در مـواد مربوطه بـه ديانت تصرفـى نخواهد شـد بلكه در تحكيـم و تشـييد آن اهتمام
خواهـد شـد ،مـع ذلـك در تمـام مجالسـى كـه در اطـراف اين قضيـه مذاكره مىشـده كـه در بعـض آن مجالـس ،عـدهاى از علماى
اعلام حضـور داشـتند ،كلمـهاى كـه داللت يا اشـعار بـه موافقت در اين موضوع داشـته باشـد از حقيـر صادر نشـده ،چگونه ممكن
اسـت در چنيـن امـر مهمـى اظهار نظـر نمايم ،بـا آنكه اطراف آن روشـن نيسـت .حسـين الطباطبايى».
ر.ک :صحيفه امام ،ج ،1صص .26-27
 .2برای مشاهده شرح برخی از این دیدارها ،بنگرید به؛ نهضت امام خمینی ،ج ،1صص .111-115
 .3در پـى بازگشـت آقـاى سـيد على اكبـر برقعى از كنفرانـس صلح سوسياليسـتها در «وين» به شـهر قم و جسـارت و توهين عوامل
حـزب تـوده بـه دين مقدس اسلام و مرجعيت شـيعه در پوشـش حمايت از آقاى برقعى ،شـهر قم ملتهب شـد .و مردم مسـلمان طى
اجتماعـى خواسـتار دسـتگيرى و مجـازات وى شـدند .نيروهاى مسـلح شـهربانى براى خامـوش كـردن اعتراضات مردمـى اقدام به
تيرانـدازى بـه سـوى آنان كردنـد كه در نتيجه يك نفر كشـته و تعدادى مجروح شـدند .آقاى بروجـردى (از مراجع بـزرگ تقليد) ،امام
َّ
خمينـى را (كـه در آن زمـان بـه حاج آقـا روح الله معروف بود) مسـئول تحقيق و رسـيدگى به موضـوع كردند .در آن شـرايط خبرنگار
مجلـه ترقـى بـراى تهيـه گـزارش از ماجرا به آقـاى بروجـردى در قـم مراجعه مىنمايـد .آقاى بروجـردى اعلام مىدارند :اگـر نظريه
َّ
مـرا مىخواهنـد ،نـزد آقـاى سـيد روح الله خمينى ،نماينده رسـمى مـن برونـد .از اين رو خبرنـگار نزد امـام خمينى رفته و با ايشـان
بـه گفتگـو مىنشـيند كـه بخشـى از آن در مجله ترقى شـماره  32به سـال  1331ه .ش .به شـرح فوق درج شـده اسـت.
ر.ک :صحيفه امام ،ج ،1ص .32
 .4ر.ک :نهضت امام خمینی ،ج ،1ص .115

صخش

ماما لخدم یلک تا م

پهلـوی بـا آیت الله بروجـردی و اظهار نظـر صریح» « ،2نمایندگی رسـمی آیت اللـه بروجردی
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امـام منـزوی شـده اسـت! این تعبیـر از جهات متعددی ،درسـت و دقیق نیسـت؛ چـه اینکه اگر
شـخصی در حـوزه علمیـه منـزوی گـردد ،دیگـر کارآیـی الزم بـرای نقشآفرینی در امـور کالن
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

را نخواهـد داشـت و از حـوزه نفـوذ حداقلـی برخـوردار میشـود .حـال آنکـه امـام خمینـی در
ً
سـالهای پـس از بـروز اختالفـات جدی بـا آیت اللـه بروجـردی (خصوصـا در نیمـه دوم دهه
سـی و بعـد از اعـدام نـواب و اعضـای فدائیان اسلام) ،همچنان چهـرهای ذینفـوذ و مقتدر در
سـطح حوزه علمیه قم اسـت که بنا بر گزارشـات رسـمی سـاواک ،بعـد از آیت اللـه بروجردی،
شـلوغترین حـوزه درسـی را در قـم داشـته اسـت .طبـق گزارش سـرهنگ قولقسـه (رئیـس دایره
امنیـت و مذاهـب) ،بـه تاریـخ  ،1335/12/22تعـداد شـاگردان امام حـدود  500نفـر و تعداد
شـاگردان سـایر مراجـع بیـن  100تـا  300نفر گزارش شـده اسـت .همچنین ،تصریح شـده که

امـام خمینـی در همیـن زمـان در برخی ایـاالت غربی و مرکـزی ایران مقلـد دارد.1

در مـورد جایـگاه حـوزوی امـام در دوران آیـت اللـه بروجـردی ،گـزارش روزنامـه کیهـان در
 12فروردیـن 40نیز بسـیار راهگشاسـت .بعـد از رحلت ایت اللـه بروجردی ،گـروه خبرنگاران
اعزامـى روزنامـه كيهـان به قم با علمـاى اعالم و شـخصيتهاى مذهبى طـراز اول در قم تماس
َّ
گرفتنـد و بـا هر يك دربـاره موقعيت حوزه علميه پـس از رحلت آيتالله بروجـردى و نحوه اداره
آن در آينـده ،مصاحبـهاى بـه عمل آوردنـد .علمايى كـه در اين مصاحبه شـركت كردند ،عبارتند
از :امـام خمينـى ،سـيد محمدرضا گلپايگانى ،سـيد كاظم شـريعتمدارى ،سـيد محمد محقق
دامـاد .امـام خمینـی در ایـن مصاحبه گفتنـد« :اكنون اعضـاى حوزه سـرگرم عزادارى هسـتند؛
لكـن پـس از تخفيف مجالس سـوگوارى مدرسـين كار خود را آغـاز خواهند كـرد .حوزه علميه
َّ
قـم را خـدا حفـظ مىكنـد .قبـل از مرحـوم آيتاللـه بـه دسـت ديگـران محفـوظ شـد و بعد از
َّ
2
ايشـان هـم امر با خداسـت ،انشـاءالله خداونـد آن را حفظ خواهـد كرد».
بـا توجـه بـه مطالـب پیشگفتـه« ،منزوی» بـودن بـرای امـام خمینی حتـی بعـد از اختالف
ً
نظـر بـا آیـت اللـه بروجـردی ،اصلا مقـرون به صحـت نیسـت؛ بلکـه ایـن اختالفـات (که تا
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 .1برای مشاهده اصل این گزارش ،بنگرید به؛ نهضت امام خمینی ،ج ،1صص76و77و 1236و.1237
 .2صحيفـه امـام ،ج ،21ص.474؛ مأخـذ :بـرای مطالعـه ایـن مصاحبه رجـوع کنید بـه؛ روزنامه كيهـان 15 ،فرورديـن  ،1340ص
 1و .2

حـدود زیـادی بـا کارشـکنیهای برخـی از اعضـای بیـت آیـت اللـه بروجـردی بـروز کـرد)،
منجـر بـه کمرنگ شـدن حضـور امـام در بیت آیـت الله بروجـردی و محـروم مانـدن رأس هرم
ارتبـاط و مهـم تـر از آن ،احترامـات و عالئـق طرفینـی (میـان امـام و آقـای بروجردی) تـا پایان

همچنـان برقـرار و باقـی ماند.
نویسـنده بدون در نظر گرفتن جایگاه واالی سیاسـی-حوزوی امام خمینـی در دوران زعامت
آیـت اللـه بروجـردی ،مدعی شـده اسـت کـه « :حاج آقـا روح اللـه تا آن زمـان [سـال ]1340

صخش

ماما لخدم یلک تا م

عمیـق امـام شـد .هـر چنـد کـه این
تصمیمگیـری حـوزه علمیـه ،از نظـرات اصالحـی دقیـق و
ِ

هنوز چهره سیاسـی برجسـتهای در قم شـناخته نشـده بود».1

ً
ایـن مطلـب در چنـد قسـمت دارای اشـکال اسـت .اول آنکـه بـا آنچه که نویسـنده قبلا در

همیـن مدخـل ذکـر کـرده ،تناقـض دارد .وی بیـان میکند کـه حضرت امـام از طـرف آیت الله
بروجـردی و دیگـر علمـا بـه دیدار شـاه رفته اسـت؛ حـال چگونه ممکن اسـت شـخصی دارای
چهره سیاسـی برجسـتهای نباشـد اما به عنـوان یک نماینـده از طرف مرجع بزرگ تقلید شـیعیان
بـه مالقـات شـخص اول کشـور بـرود؟ نکتـه دیگر آنکـه اگر امـام به عنـوان یک چهره شـناخته
شـده نبودنـد ،چگونـه توانسـتهاند در فضـای جامعه تاثیر گـذار بوده باشـند و با خفقـان موجود
در کشـور مـردم را بـا اعالمیههـا و بیانیههـای خـود- ،از جمله اعالمی ه تاریخی ایشـان در سـال

 223و همچنیـن اعالمیـه ایشـان در سـال  1327دربـاره اعلام موجودیت رژیم اسـرائیل(که در
همیـن مدخـل هم به آن اشـاره شـده) ،به مبـارزه سیاسـی ترغیب نموده باشـند .به این پیشـینه،
بایـد ارتباط وثیق با شـخصیتهای سیاسـی طـراز اول مانند آیت الله کاشـانی ،و انتشـار کتاب
«کشـف اسـرار» در سـال 23ش را هـم اضافـه کرد کـه به عنوان جوابیه رسـمی حـوزه علمیه قم
تلقی شـد و در آن صراحتا از والیت سیاسـی فقیهان و الگوی حکومتی آنان و ...سـخن به میان
آمـده و ایـن کتاب به تنهایی کافی اسـت که برای نویسـنده آن شـهرت سیاسـی فراگیـر و ملی به
دنبال داشـته باشـد ،کما اینکـه (حد اقل در میان نخبگان سیاسـی-مذهبی) چنیـن اتفاقی افتاد.
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 .2که در کتابخانه وزیری یزد است.
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ماجرای انجمنهای ایالتی و رفراندوم انقالب سفید

در بخشی از مقاله آمده است:
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

« سـرانجام در تیـر 1341شمسـی سـمت نخسـت وزیـری از امینی به علم سـپرده شـد.
الیحـه انحمنهـای ایالتـی و والیتـی در کابینـه علـم تصویـب شـد ...سـرانجام دولـت

عقـب نشـینی کـرده و در آذر 1341ش لغـو مصوبه را اعلام کرد ....اما شـاه با حمایت
آمریـکا ،اصـول ششـگانه انقلاب سـفید را -کـه مفاد یکـی از آنهـا الغای رژیـم ارباب

و رعیتـی بـود -اعلام کـرد .بـا اعلام رفرانـدوم انقلاب سـفید ،آیـت اللـه خمینـی در

اعالمیـه دوم بهمـن  41نوشـت :ایـن رفرانـدم مقدمـه ای برای از بیـن بردن مـواد مربوط
بـه مذهب اسـت».1

در مورد این بخش ،نقدهایی به شرح ذیل وارد است:
 )1گفتنـی آنکـه قانـون انجمنهـای ایالتـی و والیتی(،بـه دلیـل تعطیلـی مجلـس شـورای
ملـی) ،در هیئـت دولـت اسـدالله علم تصویب شـده اسـت ،بنابرایـن ،نمیتـوان از آن به عنوان
«تصویبنامـه» نام برد .لذا اسـتفاده از تعبیر الیحه برای این قانون ،درسـت نیسـت .در صورتی
ایـن قانـون در مجلـس شـورای ملـی به تصویـب میرسـید ،اطالق الیحه درسـت بـود .الیحه
بـه قوانینـی میگوینـد کـه از طـرف دولت به مجلـس تقدیم شـود .قانـون انجمنهـای ایالتی و
والیتـی گرچـه بـه صـورت طرح پیشـنهادی از سـوی دولت مطـرح بـود ،اما به واسـطه تعطیلی
مجلـس در آن دوران ،توسـط هیئـت دولـت تصویـب شـد و از ایـن حیـث آن را «تصویبنامـه
انجمنهـای ایالتـی و والیتـی» مینامند.
)2نکتـه مهـم و قابل نقد دیگر آنکه ،نویسـنده به نقـش علمای تهران مانند آیات سـید احمد
خوانسـاری ،محمدتقـی آملـی و ...در بـه ثمر نشسـتن مبـارزات روحانیون با ایـن تصویبنامه
اشـارهای نکـرده اسـت و از ایـن نظـر تالشهـای علمـای بـزرگ تهـران و نقـش اعلام اجتماع
در مسـجد سـیدعزیزالله و حـوادث مرتبـط دیگـر ،بـه کلـی نادیـده گرفتـه شـده اسـت .بیـان
ََ
مختصـری از چگونگـی عقـب نشـینی دولـت علم در خصـوص لغـو تصویبنامه و بیـان تاریخ
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دقیـق آن از ملزومـات یـک مدخـل اسـت کـه در ایـن قسـمت مـورد غفلت واقع شـده اسـت.
آنچـه در خصـوص عقـب نشـینی دولـت قابـل ذکر اسـت اینکـه با احسـاس ترس و وحشـت،
بنـا بـه دعوتـی کـه از طـرف علمای تهران شـده بود در مسـجد سـید عزیـز الله اجتمـاع کنند تا
دربـاره تصویبنامـه ضـد اسلامی رژیم تصمیـم بگیرند ،هیـات دولت تشـکیل جلسـه داد و به
مذاکـره پرداخـت .پـس از گفتگـوی طوالنی که تا پاسـی از شـب ادامه یافت ،تصویـب کرد که
1

تصویبنامـه مورخـه  41/7/14قابـل اجرا نخواهـد بود.

صخش

ماما لخدم یلک تا م

رژیـم پهلـوی مجبور شـد تا در تاریـخ  7آذر ماه  ،1341که بنـا بود فردای آن روز مردم مسـلمان

)3عـدم ارجـاع و بهرهمنـدی از منابـع متقدم (مانند کتـاب نهضت دوماهـه روحانیون به قلم
مرحـوم علـی دوانـی و نیز کتاب بررسـی و تحلیلی از نهضت امام خمینی نوشـته سـیدحمید
روحانی) در موضوع «تصویبنامه» ،زمینهسـاز اشـکاالت و نگاه تک ُبعدی به این ماجراسـت.
در ایـن بخـش ،هیـچ ارجاعی بـه این دو منبع مشـاهده نمیشـود و از این حیـث ،مطالب طرح
ً
شـده خالـی از نقصان و اشـکال نیسـت .چه اینکـه در برخی از منابـع متقدم ،صراحتـا از تعبیر
«تصویبنامه» اسـتفاده شـده که نشـان از دقت نویسـندگان آن آثار دارد.
 )4در مدخـل هیـچ اشـارهای بـه جـو سیاسـی حاکـم بـر فضـای «تصویبنامـه» و واکنش
سـران سـازمانها و احزاب سیاسـی وجود ندارد و این نقیصه ،مخاطب را در بازشناسـی اهمیت
و جایـگاه اقـدام تاریخـی علمـا در اعتـراض بـه ایـن مصوبـه ،با مشـکل موجه میکنـد .گفتنی
اسـت برخـی گروههای سیاسـی بـا بیتفاوتی محض نسـبت به سرنوشـت ملـت ایـران ،نه تنها
مخالفتـی بـا «تصویبنامـه» بـروز ندادنـد ،بلکـه بـه عناوین مختلـف ،بـر آن مهر تأییـد زدند!
«سـازمان
فرسـتادن نمایندهای به
بـه عنـوان نمونـه ،اللهیار صالـح رهبر «جبهه ملـی ایران» ،بـا
ِ
ِ
زنـان» ،از اینکـه آنـان « توانسـتهاند طبق تصویبنامه دولت ،حـق رأی در انتخابات را به دسـت

آوردنـد» ،اظهـار خرسـندی کـرد و ایـن مؤفقیـت را به آنـان تبریک گفت! 2اشـاره بـه حقائقی از
ایـن دسـت ،در بازشناسـی فضای تصمیمسـازی امـام خمینی و نسـبت جریانهای سیاسـی
 .1همان ص.214
 .2همان ،صص .172-173
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مختلـف (ماننـد جبهـه ملـی و نهضـت آزادی و )...با دربـار و نهضت دینـی مردم ایران ،بسـیار
راهگشاست.
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

 )5انتظـار آن اسـت کـه یک مدخـل دانشـنامهای ،علی رغم اختصار نویسـی ،عـاری از هر
گونـه ابهام باشـد .لذا ذکـر تاریخ دقیق این تصویبنامـه (- ) 1341/7/14کـه در منابع مختلف
1

نیـز درج شـده و قابل دسترسـی اسـت ،-ضروری به نظر میرسـد.

 )6صـدور اعالمیـه مخالفـت با رفراندوم مربوط بـه اول بهمن 1341ش اسـت و تاریخ آن در
ایـن مقالـه ،به اشـتباه درج شـده اسـت .در گزارش شـهربانی قم بـه تاریخ اول بهمـن 1341ش
چنیـن آمـده اسـت...« :پیرو گزارش تلفنـی اعالمیه آیـات گلپایگانی و خمینی که بامداد نوشـته
2

شـده در یکی دو نقطه شـهر  ...الصاق گردیـده» ...

 )7در بخشـی از مدخـل در مورد سـفر شـاه به قـم (در آسـتانه رفراندم) چنین نوشـته« :در 4
بهمن41بـه منظـور دیـدار بـا علما و ترغیـب آنان به سـکوت وارد قم شـد آیت اللـه خمینی روز
قبـل از ورود شـاه اعلام تعطیـل عمومـی کرده بود تا کسـی به اسـتقبال شـاه نرود».
ً
ً
در ایـن مـورد نیز گفتنی اسـت حضرت امـام نفیا یا اثباتـا در خصوص درخصوص اسـتقبال
از شـاه بیانیه یا اعالمیهای نداشـتهاند بلکه ایشـان در تاریخ 1341/11/1اعالمیهای در رد رفراندم
صـادر کـرد و در آن اعالمیه به اشـکاالت رفراندم اشـاره فرمود.

3

 )8در مـورد برگـزاری «رفرانـدوم  6بهمن» ،به فضای اجتماعی این واقعه سیاسـی ،اشـارهای
نشـده و فقـط بـه ذکـر پیـام رئیس جمهـور آمریـکا و برخـی دیگر ،سـنده کـرده اند .جا داشـت
کـه نویسـنده واکنـش مـردم را در خصـوص برگـزاری رفرانـدم (ولـو به صـورت مختصـر) ذکر
مینمـود ،تا مشـخص شـود که علـی رغم همه فشـارهای رسـانهای و امنیتی رژیم شـاه ،در روز
ششـم بهمـن تنها تعـداد معـدودی در پای صندوقهـای رای حاضر شـدند و محـل صندوقها
4

کامال خلـوت بود.
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