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 .1تاریخپژوه انقالب اسالمی

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

مقدمه
دانش��نامهها در جهان اندیش��ه ،از جایگاه باالیی برخوردارند .پژوهش��گران و عموم
عالقهمندان به فراگیری دانش در یک موضوع خاص ،نوعاً از دریچه دانش��نامهها وارد
میشوند و در مراحل بعدی است که دانس��تههای خود را با اس��تمداد از منابع متنوع
دیگر ،بس��ط میدهند .دقیقاً به واس��طه همین جایگاه اثرگذار ،تولید محتوای مقاالت
دانشنامهای لزوماً میبایست در فرآیندی دقیق ،علمی و ترجیحاً بیغلط ،صورت پذیرد
تا از اشتباهات ماندگار علمی جلوگیری گردد .طبعاً در صورتی که به هر دلیل ،مطالب
نادرست در مداخل دایرهالمعارفی مندرج شود ،اشتباهات و تحریفات تاریخی در حجمی
وسیع تکثیر و تثبیت خواهد ش��د .از این رو ،خوانش انتقادی واکاوی علمی منشورات
دانشنامهای ،امری ضروری و بایسته است.
در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،جریان دایرهالمعارفنگاری نضج گرفت و
همزمان چند دایرهالمعارف بزرگ تأسیس گردید .در این میان دو دایرهالمعارف از همه
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مشهورترند؛ دایرهالمعارف بزرگ اسالمی و دایرهالمعارف تشیع.
بررسی محتوایی مداخل مرتبط با «آیتاهلل سید مصطفی خمینی» در دو دایرهالمعارف
مذکور ،موضوع این نوشتار است .این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر به هر دلیل،
از نقد و بررسی مس��تند منشورات تاریخی امتناع یا غفلت ش��ود ،زندگانی و شخصیت
آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی م��ورد تحریف واقع میش��ود و تصوی��ری مخدوش و
متناقضنما از ایشان در منظر مخاطبان و خصوصاً نسلهای جوان ،قرار خواهد گرفت.
بیتردید یکی از کارویژهها و رسالتهای هر کنگر ه علمی ،واکاوی علمی تولیدات پیشین
و تالش برای تکمیل و اصالح آن است.
گفتنی آنکه ،مطالب دانشنامهای مرتبط با آیتاهلل سید مصطفی خمینی نوعاً در ذیل
مدخل «امام خمینی» مورد بحث قرار گرفته و از این جهت ،پیش از بررسی هر کدام از
دو مدخل ،مشخصات کلی دایرهالمعارف و مدخل اصلی ارایه میگردد.
مراعات اختصار موجب گردید که استداللهای تفصیلی حذف شود و آنچه میخوانید
گزیدهای از اش��کاالت وارده بر مدخلهای مورد نقد اس��ت .همچنین در خالل بحث،
مطالب نادرست مندرج در س��ایر منابع تاریخ انقالب اسالمی نیز ،به تناسب موضوعی،
مورد نقد قرار گرفته است .همچنین در برخی موارد ،به برخی دقتهای تحسینبرانگیز
نویسندگان اشاره کردهایم.
خردهگیری و توجه به ظرایف و مسائلی که در نگاه اول چندان مهم به نظر نمیآیند،
یکی از ویژگیهای هر مقاله انتقادی اس��ت که در این نوشتار نیز بر آن تکیه داشتهایم.
وانگهی ،س��یره عملی حضرت امام خمینی ،بزرگترین عامل انگیزهبخش در این جهت
بوده است چه اینکه ایشان در تذکرات مکتوب خود بر کتاب نهضت امام خمینی ،بارها
مسائل ظاهرا ً نه چندان مهم را مورد تأکید قرار دادهاند تا آنچه در تاریخ منعکس میشود،
1
عاری از هر اشتباه کوچک و بزرگ باشد.
ضمن تقدیر از تالشهای نگارندگان مدخلهای مربوطه ،الزم به یادآوری اس��ت که
هدف از نقد و نظر فرارو ،آن است که با تکیه بر منابع متقن و مستندات آرشیوهای معتبر،
به نقض و ابرام برخی از گزارههای موجود در دو مدخل مورد نقد پرداخته شود .امید است
 .1برای نمونه ،امام خمینی در مورد تاریخ آغاز تدریسشان مینویسند:
« ...گرچه مطلب مهم نیست ،لکن چون مخالف با واقع است ،تذکر میدهم :اینجانب در زمانی که ساکن مدرسه
دارالشفا بودم ،مدتها فلسفه تدریس میکردم و در سنه (1348ق) به واس��طه تأهل ،از مدرسه خارج شدم.»...
این نوشته حاشیهای است بر متن جناب حجتاالسالم سید حمید روحانی که تاریخ تدریس امام را سال 1350
قمری ،ذکر کرده بود.
رک :سید حمید روحانی ،نهضت امام خمینی ،تهران ،بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی ،ج ،1ص.55

نتیجه این نقد و نظر علمی ،به همافزایی و رفع نقایص موجود بیانجامد.
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 .1این بخش گزیدهای است از آنچه پیشتر با همراهی جناب حجتاالسالم میثم عبداللهی چیرانی نگاشته بودم
و در کتاب نقدی بر مدخل خمینی ،روحاهلل در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی منتشر شده بود .برای اطالع تفصیلی،
رک :سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی ،نقدی بر مدخل خمینی ،روحاهلل در دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی ،تهران ،بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی ،1395 ،ص.162-171
 .2سید کاظم بجنوردی فرزند آیتاهلل میرزا حسن بجنوردی و برادر س��ید محمد بجنوردی (پدر خانم جناب
حجتاالسالم سید حسن خمینی) است .وی در دوران مبارزات اسالمی به تأسیس گروهی با نام حزب ملل اسالمی
همت گمارد که با مشی مبارزات مس��لحانه اعالم موجودیت کرده بود .اگرچه همه اعضای این تشکیالت نوپا در
یکی از نخستین مجامع عمومیاش در کوههای اطراف تهران دستگیر شدند ،و تومار این گروه در هم پیچید ،اما به
همین واسطه از وی به عنوان یکی از مبارزان انقالب اسالمی یاد میشود.
 .3این دایرهالمعارف در اسفندماه  1362در تهران تأسیس ش��د و نخستین و بزرگترین اثر تحقیقی این مرکز
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی است که جلد اول این دایرهالمعارف در ابتدای دهه  70انتشار یافته است.

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

بخشنخست:نقدیبرمدخلمربوطبه«سیدمصطفیخمینی»دردایرهالمعارف
1
بزرگ اسالمی
دایرهالمع��ارف بزرگ اس�لامی یک��ی از نخس��تین و گس��تردهترین تالشها جهت
دانشنامهنویسی در ایران پس از پیروزی انقالب اس�لامی است که با مدیریت و نظارت
جناب آقای سید کاظم موسوی بجنوردی 2و با همراهی جمعی از نویسندگان ایرانی به
نگارش درآمده است .این دایرهالمعارف از اوایل دهه شصت شروع به کار کرده و تاکنون
 22جلد از آن منتشر شده است 3.در آخرین مجلد منتشرشده از این دانشنامه ،مدخلی
به بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی(ره) اختصاص داده شده است .مدخل
«خمینی» ،از صفحه  664تا  763از جلد  22دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی را ش��امل
میشود که به قلم آقایان فرامرز حاجمنوچهری ،احمد پاکتچی و حمید انصاری نوشته
شده است .بخش مربوط به زندگانی آیتاهلل سید مصطفی خمینی به قلم جناب آقای
حمید انصاری ،قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی است.
مدخل «خمینی ،روحاهلل» ،دارای نه بخش اصلی به قرار ذیل است:
 .1خاندان؛ شامل دو بخش (پیشینه و نسب) و (ازدواج و فرزندان)
 .2مباحث تاریخی؛ که ش��امل دو بخش (از والدت تا انقالب اس�لامی) و (از پیروزی
انقالب تا ارتحال)
 .3مبانی و ش��اخصهای اندیش��ه دینی و عرفانی؛ شامل س��ه بخش (خداشناسی و
انسانشناسی و رابطه انسان با خدا)
 .4شاخصهای اندیشه و رفتار سیاسی؛ ش��امل سه بخش (کلیات و اندیشه سیاسی و
رفتار سیاسی)
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در این مدخل ادعا شده که آقا مصطفی

 .5اندیشه اجتماعی و فرهنگی؛ شامل شش
خمینی یکی از شاگردان آی تاهلل
سید حسن بجنوردی بوده است .بخش (کلیات و نهاد خانواده و نهاد مذهب و
در حالی که در منابع موجود ،تنها نهاد تعلی��م و تربیت و نه��اد اقتصادی و نهاد
به حضور آقا مصطفی در گعد ههای حکومت)
 .6س��یره علمی؛ ش��امل دو بخ��ش (حوزه
علمی و مباحثههای طرفینی با آیتاهلل
بجنوردی اشاره شده و حرفی از رابطه درسی و شاگردان و آثار)
استاد -شاگردی در میان نیامده است
 .7اندیش��ه فقهی امام خمینی؛ شامل سه
بخش (انسانشناسی فقهی و فقه و اصول به
مثابه علم و فقه در کشاکش نصوص و واقع اجتماعی)
 .8فرزندان ذکور امام؛ سید مصطفی خمینی و سید احمد خمینی
 .9اماکن و مؤسسات منسوب به امام خمینی
با توجه به آنکه بخش مربوط به زندگی و مبارزات سیاس��ی فرزندان ذکور امام ،به قلم
جناب آقای حمید انصاری (قائم مقام مؤسسه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی) نوشته
شده ،انتظار میرفت که نویسنده ،از اسناد موجود در مؤسسه مذکور بهره گیرد و به این
پژوهش ،غنایی ویژه ببخشد ،ولی با مطالعه تحقیقی ،متأسفانه مشاهده میشود که این
بخش از مدخل نیز با اتکا به برخی منابع غیر معتبر یا درجه دوم نوش��ته شده و به تبع
آن ،نویسنده محترم بعضاً دچار اش��تباهاتی فاحش گردیده است .در این بخش ،به نقد
و بررسی بحثهای مربوط به مرحوم آقا سید مصطفی خمینی خواهیم پرداخت که در
ادامه به تفکیک موضوعات مختلف ،بیان میگردد:
1
 .1تاریخ والدت سید مصطفی ،سال 1309ش نقل شده است .اگرچه در زندگینامه
خودنوشت حضرت امام خمینی ،نیز همین تاریخ ذکر شده است 2ولی طبق تاریخ مندرج
3
در شناسنامه آقا مصطفی ،تاریخ تولد وی آذر 1310ش ،مطابق رجب 1349ق است.
در کتاب امید اسالم ،تاریخ تولد س��ید مصطفی  30آذر  1309نوشته و اضافه شده که
«نام وی را محمد ،لقبش را مصطفی و کنیهاش را ابوالحسن گذاشتند» 4.حال آن که در
 .1دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ویراستار :محمدکاظم موس��وی بجنوردی ،تهران ،مرکز دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی ،1394 ،ج ،22ص.756
 .2سید حمید روحانی ،همان ،ص.35
 .3سید حمید روحانی ضمن اش��اره به هر دو تاریخ ،به تاریخ مندرج در شناسنامه اشاره کرده و آورده است که
تاریخ صدور شناسنامه ایشان نیز 1310ش است .رک .سید حمید روحانی ،همان ،ص.44
 .4امید اسالم؛ مجموعه مقاالت پیرامون شخصیت علمی و مبارزاتی آیتاهلل سیدمصطفی خمینی(ره) ،تهران،
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،عروج ،۱۳۹۰ ،ص.3
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 .1فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمینی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1389 ،ج ،1ص.360
 .2دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،همان.
 .3همان.
 .4سجاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،ناظر :اسداهلل بیات ،تهران ،عروج،
 ،1389ص25-26؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمینی ،همان ،ص.360
 .5سجاد راعی گلوجه ،همان ،ص.28
 .6به عنوان نمونه ،جناب حجتاالسالم والمسلمین سید حمید روحانی ،در مصاحبه با نگارنده (به تاریخ )96/7/3
هر نوع رابطه استاد-شاگردی آقا سید مصطفی خمینی با مرحوم آیتاهلل بجنوردی را رد کردند.

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

مدخل ،درباره موضوع اسم و لقب و کنیه -نفیاً و اثباتاً -حرفی زده نشده است.
 .2در مورد محل دقیق تولد آقا مصطفی در بعضی منابع ،محل تولد را به اشتباه ،محله
عشقلی قم دانس��تهاند 1ولی این مورد با دقت و به درس��تی «محله الوندیه» در مدخل
2
منعکس شده است.
3
 .3در بخش مربوط به اساتید سید مصطفی ،نام آیتاهلل فکور یزدی ذکر نشده است.
در منبع محل رجوع نویس��نده مدخل ،یعنی کتاب زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید
مصطفی خمینی ،اسم مرحوم آقا سید رضا صدر به اشتباه «سید محمدرضا صدر» درج
شده ،که این اشتباه به سایر منابع مانند کتاب فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمینی
4
نیز سرایت کرده است.
 .4در این مدخل ادعا ش��ده که آقا مصطفی خمینی یکی از ش��اگردان آیتاهلل سید
حسن بجنوردی بوده است .در حالی که در منابع موجود ،تنها به حضور آقا مصطفی در
گعدههای علمی و مباحثههای طرفینی با آیتاهلل بجنوردی اشاره شده و حرفی از رابطه
استاد -شاگردی در میان نیامده اس��ت .درباره این امر یک نکته الزم است گفته شود.
آیتاهلل سید عباس خاتم یزدی ،تعبیری از مرحوم بجنوردی در مورد آقا مصطفی بیان
میکند که نشان از استفاده طرفینی ایشان و آقا مصطفی دارد:
مرحوم بجنوردی ،تعبیر عجیبی در خصوص آقا مصطفی داشت و آن
این بود که من از ایشان استفاده میکنم؛ درست همان حرفی که مرحوم
5
نراقی در مورد شاگرد خود ،شیخ انصاری دارد.
این بیان نش��ان میدهد که در حقیقت جلس��ه علمی آقا مصطفی در محضر مرحوم
بجنوردی بیش از آن که یک کالس رس��می یکس��ویه باش��د ،به نوع��ی مباحثه و به
اصطالح ،گعده علمی دو طرفه بوده اس��ت .این معنا در خاطرات برخ��ی از اطرافیان و
نزدیکان آقا سید مصطفی خمینی نیز منعکس است 6.گفتنی است در کتاب امید اسالم
(منتشرشده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)) ،در بخش نام اساتید آقا
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سید مصطفی ،هیچ اشارهای به نام آیتاهلل میرزا حسن بجنوردی مشاهده نمیشود 1.به
نظر میرسد ادعای شاگردی آقا سید مصطفی نزد آیتاهلل بجنوردی نخستینبار توسط
برخی از منسوبین ایش��ان مطرح گردیده و به دلیل عدم واکاوی علمی ،مورد پذیرش
برخی نویسندگان نیز قرار گرفته است.
 .5در بخشی از مدخل بیان شده که سید مصطفی در سن  27سالگی به اجتهاد رسیده
است 2که البته این مطلب در خاطرات افراد مختلفی نیز مندرج است اما اجتهاد چیزی
نیست که تاریخ دقیق آن به این آسانی قابل احراز باشد .چه اینکه ملکه اجتهاد به تدریج
حاصل میشود و بعید است بدون ذکر مس��تندی (از جمله اجازات مکتوب و ،)...بتوان
یک سال معین را برای آن ذکر کرد .چه بسا ایشان مدتها پیش از این تاریخ به اجتهاد
ال ایشان پیش از تبعید به ترکیه
رسیده باشند .لذا تعبیر دقیق آن است که گفته شود ،مث ً
ال پیش از آغاز نهضت -با اتکا به فالن اثر علمی یا
مجتهد مصطلح حوزوی بودهاند یا مث ً
فالن بحث فقهی -در زمره مجتهدان بودهاند .فرضاً این الگوی ناصحیح در تعیین تاریخ
دقیق اجتهاد ایشان را بپذیریم ،باز هم سایر مستندات با این تاریخ تنافی دارد .از جمله
آن که همسر حضرت امام در این زمینه میگوید که امام خمینی ،زمانی که مصطفی 30
ساله بود به او اجازهنامه اجتهاد داد 3.حتی در مورد این اظهارنظر اخیر هم سؤالی مطرح
اس��ت که اگر ایش��ان از امام اجازهنامه اجتهاد دارد ،این اجازهنامه کجاست و متن آن و
سندش را چرا منتشر نکرده و نمیکنند؟ بر طبق اطالعات موجود ،در سیره امام خمینی
صدور اجازهنامه اجتهاد چندان جایگاهی نداشته و نگارنده نتوانست به نمونهای از این
اجازات دس��ت یابد و ضمناً چنین اجازهای برای هیچکدام از شاگردان امام در صحیفه
امام مشاهده نشد.
حجتاالسالم شهابالدین اشراقی -که عالوه بر وابس��تگی فامیلی با آقا مصطفی ،از
دوستان ایشان نیز بوده -در مورد جایگاه علمی و اجتهاد آقا مصطفی چنین میگوید:
در مورد استعداد ایشان همینقدر بگویم که ما با ایشان و یکی از رفقای
دیگر به نام استاد محمدفاضل لنکرانی سالها همبحث بودیم و من در آن
بحث دریافتم که ایشان در  25سالگی مجتهد شده است .یادم نمیرود
که در آن سالها ،امام تابس��تان را به تهران ،امامزاده قاسم(ع) تشریف
 .1امید اسالم؛ مجموعه مقاالت پیرامون شخصیت علمی و مبارزاتی آیتاهلل سیدمصطفی خمینی(ره) ،همان،
صفحه  3به بعد.
 .2دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،همان.
 .3یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،تهران ،عروج ،ج ،1376 ،1ص.35
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 .1همان ،ص.66
 .2دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،همان ،ص .757
 .3سجاد راعی گلوجه ،بازتابها و پیامدهای رحلت اسرارآمیز آیتاهلل مصطفی خمینی به روایت اسناد ،تهران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تابستان  ،1391ص.28
 .4آیتاهلل محمد مؤمن در گفتوگو با نگارنده به مناسبت ویژهنامه آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،به شاگردی
نزد ایشان (در رشته فلسفه) اذعان کردند.

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

میآوردند .من روزی به حضرت امام(س) گفتم که حاج آقا مصطفی(ره)
مجتهد است ،آیا حضرتعالی بر این معنا صحه میگذارید؟ امام(س) به
سؤال من جواب صریحی ندادند چون نمیخواس��تند نسبت به فرزند
خودش��ان اظهار نظری بفرمایند ،ولی من به واسطه ش��ادمانی که در
چهره ایشان مشاهده کردم ،دریافتم که ایشان نیز معتقدند که حاج سید
1
مصطفی(ره) در آن سن مجتهد است ،و این را همه فضال میدانستند.
همانطور که میبینید در این اظهار نظر اخیر ،سن  25سال برای اجتهاد آقا مصطفی
بیان شده و این معنا در حضور امام نیز طرح ش��ده و ایشان نفی نفرمودهاند .در مجموع
انتظار میرفت که حداق��ل بدون اظهار نظر جزمی ،به همه نظری��ات قابل اعتنا در این
زمینه اشاره میشد و به طور کلی در یک پژوهش دانشنامهای توقع میرود که از بازتکرار
مدعاهای دیگران ،بدون توجه به لوازم و مستندات و مدعاهای متناقض ،پرهیز گردد و
اگر بنا به ذکر این سنخ اطالعات است ،طبعاً میبایست به سایر اقوال نیز پرداخته میشد
و قضاوت به خوانندگان محول میگردید ،که چنین نشده است.
 .6نویس��نده در بخش مربوط به ذکر نام شاگردان آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی ،از
آقایان محمدمهدی ربانی املشی و نیز محیالدین فاضل هرندی نیز به عنوان شاگردان
ایشان نام برده است 2،ولی در اسناد و مکتوبات معتبر ،از این دو نفر به عنوان شاگردان
سید مصطفی اسمی نیس��ت .این اش��تباه از یکی از منابع (کتاب بازتابها و پیامدهای
رحلت اسرارآمیز آیتاهلل مصطفی خمینی به روایت اسناد) ،به این مدخل سرایت کرده
است که البته در کتاب مذکور ،نام آیتاهلل محمد مؤمن نیز به درستی در زمره شاگردان
4
آقا مصطفی ذکر ش��ده 3اما به هر دلیل ،در مدخل مذکور ،نام ایشان حذف شده است!
حال آنکه این معنا صریحاً در خاطرات آیتاهلل مؤمن ذکر ش��ده و ایشان در این زمینه
چنین میگویند:
بخشی از منظومه را نیز نزد شهید بزرگوار حاج آقا مصطفی خمینی-
رضواناهلل تعالی علیه -خواندم .درس مرحوم حاج آقا مصطفی پیش از
درس حضرت امام و حدودا ً دو ساعت مانده به غروب در مدرسه حجتیه
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برگزار میشد .با حاج آقا زیارتی در همان جا آشنا شدیم .درس مرحوم
حاج آقا مصطفی ،خیلی شلوغ نبود و حالت خصوصی داشت ...مرحوم
حاج آقا مصطفی انصافاً به فلسفه تسلط داشت و حافظه و استعداد ایشان
1
قابل توجه بود ...گویی همه اسفار را حفظ بود.
یکی از انتقادات مهم در همه آثار مربوط به آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،عدم تفکیک
شاگردان ایشان به تناس��ب موضوع و تاریخ درسآموزی اس��ت که این مسئله خالف
تحقیق ،مشکالتی را موجب شده اس��ت .از جمله آن که اوالً در دورانی که آقا مصطفی
در نجف درس خارج داشت (از نیمه دوم دهه چهل به بعد) ،آقایان ربانی املشی و فاضل
هرندی در ایران س��اکن بودند و در دوران اقامت امام در نجف ( )1344-57هيچگاه به
چ کدام از آقایان نقل نشده که در دوران حضور آقا مصطفی
عراق سفر نكردند؛ ثانیاً از هی 
در قم ،نزدش ش��اگردی کردهاند .ثالثاً آقایان ربانی املشی و فاضل هرندی هر دو متولد
1313ش هستند ،در حالی که شاگردان درس خارج آقا مصطفی در نجف نوعاً متولدین
دهه 1320ش (یعنی آخرین نسل از شاگردان امام خمینی) هستند لذا از حیث سنی
و طبقه علم��ی نیز به افراد مذکور نمیخورد که ش��اگرد آقا مصطفی بوده باش��ند و در
زندگینامههای این افراد نیز به چنین مطلبی اش��اره نشده است 2.مگر آنکه در دروس
سطح و مقدمات شاگرد آن جناب بوده باش��ند و در منبع معتبری نیز ثبت نشده باشد،
که در این صورت نیز باید از نویس��نده پرسید با چه مس��تندی چنین نسبتی را مطرح
فرموده است .رابعاً در کتاب زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی و کتاب
بازتابها و پیامدهای رحلت اسرارآمیز آیتاهلل مصطفی خمینی به روایت اسناد به قلم
سجاد راعی ،خلط در ارجاع صورت گرفته است .نویسنده در مدخل مطلبی را به اشتباه
به منبع ارجاع داده (ص 28منبع درج شده) حال آن که این مطلب در صفحه  32از کتاب
دوم آقای راعی آمده است اما نویسنده مدخل فقط کتاب نخست را ارجاع داده و از این
حیث در نگارش و استفاده از این دو منبع نیز دچار خلط شدهاند .نکته پایانی آن که به
رغم استفاده از برخی موارد ،در بخش منابع هیچ اشارهای به نام کتاب نخست نشده است؛
که البته این نکات به بخش ساختاری و شکلی مربوط است.
 .7در هر دو منبع مذکور ،در میان شاگردان آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) نامهای
دیگری به چشم میخورد که مشخص نیست نویسنده مدخل به چه دلیل آنها را بدون
 .1رضا شیخمحمدی ،خاطرات آیتاهلل محمد مؤمن ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1387 ،ص.47
 .2مس��یب کیانی نهاوندی ،س��تارگان حرم« ،محیالدین فاضل هرندی رایت خدم��ت» ،ج ،26-27قم ،زائر،
بهار ،1389ص166؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمینی ،همان ،ص.166-176

در یک پژوهش دانشنام های
توقع م یرود که از بازتکرار
مدعاهای دیگران ،بدون توجه
به لوازم و مستندات و مدعاهای
متناقض ،پرهیز گردد و اگر
بنا به ذکر این سنخ اطالعات
است ،طبع ًا میبایست به سایر
اقوال نیز پرداخته م یشد و
قضاوت به خوانندگان محول
میگردید ،که چنین نشده است
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 .1شاید این حذف به جهتگیریهای سیاسی و نقد برخی از افراد حذفشده از عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر
ال موجه نیست و امیدواریم چنین نباشد.
آثار امام برگردد که البته اص ً
 .2برای اطالع از اسامی ش��اگردان آقا مصطفی ،رک :س��جاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید
مصطفی خمینی ،همان ،ص32؛ و س��جاد راعی گلوجه ،بازتابها و پیامدهای رحلت اسرارآمیز آیتاهلل مصطفی
خمینی به روایت اسناد ،همان ،ص.28
 .3به گفته جناب آقای روحانی ،ایشان تقریرات مفصلی از دروس استاد در نجف داشتهاند که موفق به خروج آنها
از عراق نشدند و اما تقریرات درس خارج امام خمینی را اکنون در دس��ت دارند و به برخی محافل علمی -به طور
محدود ارایه دادهاند -اما همچنان از چاپ آنها امتناع میورزند .البته برخی دستنوشتههای علمی و سیاسی آیتاهلل
سید مصطفی خمینی نیز هماکنون نزد جناب آقای روحانی موجود است و بخشی از آن در حال آمادهسازی برای
انتشار در چهلمین سالگرد شهادت آن مجتهد فقید است.
 .4ایش��ان نه تنها وکیل ،که وکیل در توکیل نیز بودهاند و ش��اهد آن که بعد از دس��تگیری آقا مصطفی ،ایشان
این مس��ئولیت را به فردی دیگر از بیت امام محول نمودهاند .ش��رح این ماجرا را در گفتوگوی نگارنده با جناب
حجتاالسالم والمسلمین سید حمید روحانی (ویژهنامه کنگره بزرگداشت) ،بخوانید.
 .5برای نمونه برای دیدن سند مربوط به وکالت آقا مصطفی رک :صحیفه امام ،ج ،1تاریخ  ،1343/8/19ص.431

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

هیچ ترجیح یا دلیل روش��نی ،حذف نموده است! از
جمله این ش��اگردان میتوان افراد ش��اخصی چون
آقایان محمدعل��ی علیپور(رازیزاده) ،س��ید حمید
روحانی (زیارتی) ،سید محمد سجادی و ...را نام برد
که در منابع مورد ارجاع مدخل ،از این افراد نام برده
شده است و حذف بالترجیح و جهتدار جناب آقای
حمید انصاری ،نش��ان از عدم مراعات اخالق علمی و
انصاف پژوهشی و عالمت روشنی از جهتدارنویسی
در یک متن دانشنامهای اس��ت 1.این رویه در حالی
مشاهد میشود که در یادنامهها و ویژهنامههای متعدد
با افراد مذکور به عنوان شاگرد آقا سید مصطفی مصاحبه شده و توسط مؤسسه تنظیم
و نشر آثار امام منتشر شده اس��ت 2و همچنین برخی از این شخصیتها ،از جمله سید
حمید روحانی ،تقریرات و دستنوشتههای فراوان از استادشان آقا سید مصطفی ،دارند
3
که نشانه مراوده علمی مستحکم با ایشان است.
 .8نویس��نده مدخل گاه مطالب زی��ادی را در یک پاراگ��راف نس��بتاً طوالنی آورده
(ص ،)757و هی��چ منبعی برای آن ذکر نکرده اس��ت؛ مانند اینکه امام خمینی ،س��ید
مصطفی را وکیل تاماالختیار خود قرار داده بود 4.این در حالی است که مستندات مربوط
5
به برخی از مطالب این بخش ،وجود دارد.
 .9در مطالب مربوط به عروج ناگهانی آقا سید مصطفی ،نوعی تشویش و بیانضباطی به
ال جایی نوشته شده« :از رخدادهای مهم در دهه 1350ش ،شهادت
چشم میخورد .مث ً
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حاجآقا مصطفی خمینی در  1آبان  1356در نجف بود 1».در حالی در این بخش ،به طور
صریح و قطعی از شهادت مرحوم سید مصطفی خمینی سخن به میان آمده که با وجود
برخی قرائن قابل اعتنا مبنی بر مسمومیت و رحلت مشکوک وی ،علت شهادت ایشان
به صورت قطعی و یقینی مشخص نگردیده؛ خاصه آنکه نویسنده با آنکه در فراز مزبور به
طور یقینی از تعبیر شهادت استفاده کرده ،در ادامه مطلب خود ،در بیانی متناقضنما در
شهادت آن جناب تشکیک و تردید کرده و چنین آورده است« :آیتاهلل خمینی بسیار
صبورانه با موضوع شهادت و یا به قولی رحلت فرزند خود مواجه شد».
 .10در بازخوانی وقایع مربوط به شهادت (و یا به قولی رحلت) آیتاهلل سید مصطفی
خمینی ،هیچ اش��ارهای به بازتابه��ا و پیامدهای رحلت ایش��ان نش��ده و این یکی از
بزرگترین نواقص مدخل مذکور است .این در حالی اس��ت که رحلت فرزند ارشد امام
در حقیقت به معنای رونمایی از نام و یاد امام خمینی در سراس��ر ایران بود که در قالب
برگزاری مراسمهای ختم تجلی و نمود یافت.
به دنبال همین مراسمات است که رژیم برای کمرنگ کردن نام امام ،دست به انتشار
مقاله توهینآمیز در 17دی  56میزند و به دنبال آن ،واقع��ه خونین 19دی قم ایجاد
میش��ود .چهلمهای زنجیرهای در ش��هرهای بزرگ ایران از جمله تبریز ،یزد و ...منجر
به اعتراضات سراس��ری میگردد و پیامد آن ،تعطیلی بازار و اعتصابات عمومی اس��ت.
در حقیقت رحلت آقا مصطف��ی را میتوان نقطه عطف اتفاقات مرب��وط به نهضت امام
خمینی(ره) برشمرد که رکود مبارزاتی و خفقان اجتماعی سراسری را پایان بخشید .با
وجود این ،در مدخل هیچ اش��ارهای به مجموعه پیامدهای اجتماعی -مبارزاتی رحلت
ایشان مشاهده نمیشود.
سخنرانی مش��هور امام خمینی در مسجد ش��یخ انصاری که به مناسبت شهادت آقا
مصطفی صورت گرفته است ،دربردارنده تش��کر امام از قشرهای متعددی است که در
داستان شهادت فرزندش��ان برنامههایی را شکل دادهاند .این س��خنان نشان از گستره
واکنشهای مردمی و حوزوی به رحلت آقا مصطفی دارد .امام میفرمایند:
ال باي��د از عموم طبقات ،طبقات روحانيي��ن در همه بالد ،چه
بنده قب ً
عراق ،چه ايران ،چه ساير كش��ورها كه اظهار محبت كردند تشكر كنم؛
و چه مراجع اس�لام -دامت بركاتهم -و چه علماى اعالم بالد در ايران و
در اينجا و در ساير جاها -دامت عزتهم -و چه خطباى عظام و چه طبقه
 .1دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،همان ،ص.676
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 .1صحيفه امام ،ج ،3ص.235
 .2و حتی شخصی مانند پرویز ثابتی (از اعضای اصلی و مقامات بلندپایه ساواک) نیز در خاطرات خود ،به ارتباط
این واقعه با ماجرای نگارش نامه اهانتآمیز روزنامه اطالعات در 17دی ،اعتراف کرده و مدعی ش��ده «شاه بعد از
پیامهای تشکر امام به مردم ،دانشجویان و عرفات ،عصبانی شد و همزمان دستور نگارش دو مقاله با هدف رسوایی
امام و تخطئه پیشینه خانوادگی ایشان در ساواک و نخستوزیری» را صادر کرد.
برای مطالعه تفصیلی رک :عرفان قانعیفرد ،در دامگه حادثه (خاطرات پرویز ثابتی) ،لسآنجلس ،شرکت کتاب،
 ،1390ص.338-344
البته طبیعی است که عنصر کارکشته و جنایتپیشهای چون ثابتی موارد متعددی از پیرایهها و ناراستیها را نیز
در قالب خاطرات خود القاء کرده است که تشخیص سره از ناسره ،جز برای اهل خبره ،واقعاً دشوار است اما میبینید
که چنین فردی نیز نتوانسته ارتباط مراسمات بزرگداشت آقا س��ید مصطفی با پیدایش انگیزه برای نوشتن نامه
موهن نسبت به امام را منکر شود و این بر اهمیت تاریخی چنین اعترافی میافزاید.
 .3اشاره به شهادت سيد مصطفى خمينى

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

محصل ،دانشگاهى يا غير دانش��گاهى؛ و چه كسانى كه از خارج كشور،
مثل امریکا و اروپا و هندوستان و س��اير جاها ،اظهار محبت كردهاند؛ از
همه آقايان تش��كر مىكنم و توفيق و س�لامت همه را از خداوند تعالى
مس��ئلت مىكنم .و اگر من در اين جلس��اتى كه آقاي��ان اظهار محبت
مىكنند و تشكيل مىدهند ،نتوانم در همهاش شركت كنم يا نتوانم در
بازديد آقايان با اين سن پيرى بروم ،از همه تشكر مىكنم و از همه عذر
1
مىخواهم و اميد است كه آقايان عذر من را بپذيرند.
تأثیر و پیامدهای ش��هادت آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی ،در پیدایش جرقه مجدد
نهضت امام خمینی و فراگیر شدن قیام مردم ،چیزی اس��ت که دوست و دشمن بر آن
اعتراف دارند 2.با وجود این مشخص نیست چرا چنین مقوله مهمی ،از دیده جناب آقای
انصاری مغفول مانده است.
یکی دیگر از نواقص مهم این بخش از مدخل ،عدم اش��اره به واکنش امام به رحلت آقا
مصطفی و همچنین عدم اشاره به اظهار نظر مش��هور امام است که این واقعه را یکی از
«الطاف خفیه الهی» نامیدند .امام خمینی در ضمن س��خنرانى به مناسبت شهادت آقا
سيد مصطفى خمينى ،درباره قدرت روحانيت و خدمات علماى شيعه ،چنین فرمودند:
اين طور قضايا 3مهم نيست خيلى ،پيش مىآيد .براى همه مردم پيش
مىآيد .و خداوند تبارك و تعالى الطافى دارد ظاهر و الطاف خفيه .يك
الطاف خفيهاى خداى تبارك و تعالى دارد كه ماه��ا علم به آن نداريم،
اطالع بر او نداريم .و چون ناقص هستيم از حيث علم ،از حيث عمل ،از
هر جهتى ناقص هستيم ،از اين جهت در اين طور امورى كه پيش مىآيد
جزع و فزع مىكنيم ،صبر نمىكنيم .اين براى نقصان معرفت ماس��ت

پرونده ويژه /مقاالت

دوره سوم سال پانزدهم شماره  53پاييز 96

38

به مقام بارى تعالى .اگر اطالع داش��تيم از آن الطاف خفيهاى كه خداى
تبارك و تعالى نسبت به عبادش دارد و ان َّ ُه ل ٌ
َطيف عَلى عباده 1و اطالع بر
آن مسائل داشتيم ،در اين طور چيزهايى كه جزیى است و مهم نيست
اين قدر بىطاقت نبوديم؛ مىفهميديم كه يك مصالحى در كار اس��ت،
2
يك الطافى در كار است ،يك تربيتهايى در كار است.
امام خمینی در مصاحبهاش با لوس��ين ژرژ ،خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند ،درباره
ارتحال ناگهانی فرزندش آیتاهلل س��ید مصطفی ،و ارتباط این ماجرا با ایجاد تظاهرات
فراگیر مردم ایران ،از ادبیاتی استفاده میکند که از آن تلویحاً پذیرش احتمال شهادت
حاج آقا مصطفی فهمیده میشود .ایش��ان اگرچه به ماجرای شهادت فرزندش به طور
یقینی صحه نمیگذارند ،اما با توجه به ناگهانی بودن این واقعه و نیز سالمت بدنی ایشان
در روز قبل از واقعه و نیز گزارشات مبنی بر رفت و آمد افراد مشکوک به منزل آقا مصطفی
در شب حادثه ،احتمال شهادت ایشان را محتمل میشمارد و چنین پاسخ میدهد:
فكر مىكنيد كه فرزند شما به قتل رسيده است؟ اگر چنين نيست چرا
مرگ وى علت انفجار تظاهرات شده است؟
 من با قط��ع و يقين نمىتوانم بگوي��م چه اتفاقى افتاده اس��ت ولىمىدانم كه او ش��ب قبل از درگذش��تش صحيح و س��الم بود و مطابق
گزارشهايى كه به من رسيده است ،اشخاص مشكوكى آن شب به خانه
وى رفتهاند و فرداى آن شب او فوت كرده است .چگونه؟ من نمىتوانم
اظهار نظرى بكنم .نارضايى مردم به اين مناسبت ابراز شد .مسلماً مردم
خدمتگزاران خود را دوست مىدارند و مرا و نيز پسرم را خدمتگزار خود
مىدانند .دنبال اين جريان هر كشتارى كه رژيم ترتيب داد ،تظاهرات
تازهاى را به مناسبت چهلم كشتهشدگان موجب گرديد .اما مطلب اصلى
و اساسى ،پسر من نيست .مسئله اساسى ،عصيان و قيام همه مردم بر ضد
3
ستمگرانى است كه بدانها ستم مىكنند.
 .1اقتباس از آيه  19سوره شورى
 .2صحيفه امام ،ج ،3ص.235
 .3همان ،ص .373خبرنگار لوموند در مقدمه مصاحبهاش با امام ،در مورد واکنش ایشان نسبت به فقدان فرزند
عزیزش چنین مینویسد« :آيتاهلل خمينى با چهرهاى الغر كه محاسنى س��فيد آن را كشيدهتر مىكرد ،با بيانى
متهورانه و لحنى آرام ،به مدت دو ساعت با ما سخن گفت .حتى وقتى به اين مطلب و تكرار آن مىپرداخت كه ايران
بايد خود را از شر شاه خالص كند و نيز هنگامى كه به مرگ پسرش اشاره مىكرد ،نه آثار هيجان در صدايش ديده
مىشد و نه در خطوط چهرهاش حركتى مالحظه مىگرديد .وضع رفتار و قدرت تسلط و كف نفس او خردمندانه
بود ».رک :همان ،ص.366

در حقیقت رحلت آقا مصطفی
را م یتوان نقطه عطف
اتفاقات مربوط به نهضت امام
خمینی(ره) برشمرد که رکود
مبارزاتی و خفقان اجتماعی
سراسری را پایان بخشید .با
وجود این ،در مدخل هیچ
اشارهای به مجموعه پیامدهای
اجتماعی -مبارزاتی رحلت
ایشان مشاهده نمیشود
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 .1در این زمینه میتوان به مواردی اشاره کرد :اختالفات عمیق ایشان با دکتر شریعتی ،و نیز اختالف نظر با امام
موسی صدر (در اموری مانند وحدت شیعه و سنی ،ارتباط با فاالنژها و بیمهری نسبت به فلسطینیها ،دیدار با شاه
و ،)...همچنین برخورد با صادق قطبزاده و نیز انذار برخی از نزدیکان نسبت به انحرافات بنیصدر ،و طرد اعضای
سازمان مجاهدین خلق در دورانی که برخی از روحانیون مبارز (مانند آقایان هاشمی ،منتظري و )...در زمره حامیان
مادی و معنوی جدی این س��ازمان بودند ،پیشگیری از دیدار فرزند آیتاهلل میالنی (س��ید محمدعلی) با امام ،به
واسطه دیدار او با شاه .این موارد از جمله سرفصلهایی است که تنها با پرداختن به این موارد میتوان عیار سیاسی
افراد را به دست آورد و طبعاً ،حذف این موارد به هر توجیه و مصلحتتراشی که باشد ،موجب حذف بخشی از سیره
و اندیشه سیاسی مرحوم سید مصطفی خمینی است .صد البته در این میان حساب افراد از یکدیگر جداست و به
عنوان نمونه ،نمیتوان میزان و سنخ مخالفها با آقا سید موسی صدر را با برخی دیگر از افراد مذکور مقایسه کرد؛
چه اینکه این اختالف نظرها در عین احترام متقابل بوده و لذا قابل قیاس با سایر موارد نیست ،اما با وجود این ،اصل
اختالف نظرهای دو طرف ،قابل حذف یا سانسور نبوده و نیست!
 .2س��ید حمید روحانی در نقد خاط��رات صادق طباطبایی پیرام��ون موضعمندی آقا مصطف��ی در مواجهه با
جریانهای سیاس��ی منحرف یا غیر انقالبی ،چنین آورده است« :مواضع هوش��يارانه و انديشمندانه شهيد سيد
مصطفي خميني در برابر كژيها و نادرس��تيهاي برخي از گروهها و جريانهاي مرموز مانند قطبزاده و اشكال
و ايرادي كه آن ش��هيد به راه و روش آقا موسي صدر داش��ت ،آقا صادق [طباطبایی] را بر آن داشت كه به نيرنگ
و خدعه روي آورد و ديدگاه س��يد مصطفي درباره آقاي صدر را اختالفي ش��خصي و به دور از انديشههاي واالي
اسالمي -سياسي بنماياند( .دکتر سید حمید روحانی« ،فرصتطلبان و منفعتپیشگان انقالب اسالمی و رسوایی
خاطرهنگاریهای بیحساب و کتاب :نقدی بر خاطرات صادق طباطبایی ،»3پانزده خرداد ،دوره سوم ،س ،9ش،30
زمستان ،1390ص).231
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 .11از دیگ��ر مطال��ب مغف��ول ،برخ��ورد قاط��ع و
موضعگیری صریح ایش��ان نس��بت به گروهها و افراد
دگراندیش (انحراف فکری) ،ی��ا روحانیان متمایل به
1
دربار و شاه (انحراف سیاسی) در دوران نهضت است.
این موضوع یکی از محورهای اصلی در بازشناس��ی
سیره سیاس��ی آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی است.
اعتقاد به عقای��د حقه ،التزام به حدود ش��ریعت ،عدم
ضدیت با نهضت اس�لامی به رهبری ام��ام خمینی و
پرهیز از ارتباط با دربار پهلوی از جمله اصول اساسی و
تغییرناپذیر در ارتباطات سیاسی آقا مصطفی خمینی بوده است و از این حیث ،شناخت
وی از جریانات و شخصیتهای سیاسی که در خط انحراف ،استبداد یا استعمار بودند،
موجب برخورد قاطع با آنها میگش��ت .این حساس��یتها تا آنجا بود که حتی بعضی از
دوستان دیرین ایشان نیز به واسطه برخی ارتباطات با دربار پهلوی مشمول نقد صریح و
2
برخورد قاطع آقا مصطفی خمینی میشدند.
به تصریح برخی منابع تاریخی ،سید مصطفی خمینی نسبت به برخی عناصر ملیگرا
و لیبرالمنش ،مانند صادق طباطبایی و صادق قطبزاده بسیار بدبین بوده است تا آنجا
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که «خطر آنان را از کمونیستها بیشتر میدانست و به برادران روحانی در نجف توصیه
میکرد که از آنان دوری کنند و اجازه ندهند افرادی که خود را در فرنگ زیر پوش��ش
1
اسالم پنهان کردهاند ،آنان را آلت دست قرار دهند و استفادهها بکنند».
این بعد از شخصیت و سیره سیاسی مرحوم آقا مصطفی خمینی ،هیچ بازتابی نیافته
است و از این نظر ،گذشته از اجحاف به این ش��خصیت بزرگ ،به مثابه حذف بخشی از
تاریخ نهضت امام خمینی محسوب میگردد.
 .12عدم اش��اره به ارتباط وثیق آقا س��ید مصطفی با فضال و علمای نجف 2،مدیریت
بس��یاری از امور کالن مربوط به بیت امام در قم و نجف ،قوت و اشتهار علمی ایشان در
حوزه نجف و در درس بزرگان از جمله مرحوم امام 3،عدم اش��اره به روحیات ش��خصی
و اخالق نیکوی ایش��ان در ارتباط ب��ا دوس��تان و اطرافیان و همچنین عدم اش��اره به
مس��افرتهای پرش��مار وی -از جمله پیادهروی نجف تا کربال ،یا سفر به لبنان ،سوریه
و -...که گاه به قص��د پیگیری امور مربوط به نهضت صورت میپذیرفت ،عدم اش��اره به
دستگیری موقت در عراق و حساس��یتهای ویژه بعثیها روی ایش��ان ،عدم اشاره به
مواردی که آقا مصطفی به نمایندگی از امام در برخی محافل یا دیدار با شخصیتهای
سیاسی و دینی حاضر میش��دند ،از دیگر نواقص و ناگفتههای مدخل خمینی در مورد
آقا سید مصطفی خمینی است.
 .13یکی از مهمترین نواقص مدخل مورد نقد ،عدم پرداختن به «اندیشه سیاسی» و
«آثار علمی» آیتاهلل سید مصطفی خمینی اس��ت .با توجه به این که مطالب مربوط به
آقا مصطفی به قلم قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام نوشته شده و با نظر به اطالع
تفصیلی ایشان از آثار آیتاهلل سید مصطفی خمینی (چه اینکه اکثر این آثار و از جمله
رساله والیت فقیه ،توسط همان مؤسسه منتشر شده) ،انتظار میرفت که حداقل گزارشی
هر چند مختصر ولی در خور منزلت علمی آن عالم انقالبی ،در زمینه اندیشه حکومتی و
سیاسی ایشان و خصوصاً معرفی رساله «والیت فقیه» ایشان ،ارایه گردد که شوربختانه
چنین نشده است.

 .1سید حمید روحانی ،همان ،ج ،2ص.738
 .2این مشی اخالقی در ایجاد ارتباط مطلوب بیت امام با بیت سایر مراجع نقش اساسی داشته است.
 .3آنگونه که در کتب خاطرات متعدد ذکر شده است ،ایشان از جمله مستشکلین درس امام در نجف بودهاند.
حضور فعال در سایر دروس در حوزه نجف نیز موجب بر هم زدن تفکر ناصحیح محافل حوزوی نجف نسبت به حوزه
علمیه قم و شخص امام شد که قمیها را کمسواد میدانستند.

سید مصطفی خمینی در دایرهالمعارف تشیع
دایرهالمعارف تشیع دانشنامهای فارسی ،در چندین جلد ،پیرامون موضوعات مختلف
فرهنگ جهان تشیع اعم از دینی ،کالمی ،اعتقادی ،فقهی ،اصولی ،تاریخی ،جغرافیایی،
علمی و فرهنگی اس��ت .طرح تدوین دایرهالمعارف تش��یع با انگیزه شناساندن مذهب
تش��یع در اواخر ۱۳۶۰ش و اوایل ۱۳۶۱ش تهیه و نخس��تین جل��د آن در ۱۳۶۶ش
منتش��ر ش��د .این دایرهالمعارف ابتدا با س��رمایه مالی مرحوم ابوالفضل تولیت پس از
تأسیس بنیاد اس�لامی طاهر و با نظارت علمی مهدی محقق و همکاری کامران فانی و
بهاءالدین خرمشاهی آغاز بهکار کرد ،اما پس از چندی (از ۱۳۶۲ش) که از مهدی محقق
برای طرحریزی دانشنامه جهان اسالم دعوت شد ،س��ید احمد صدر حاجسیدجوادی
سرپرس��تی آن را بر عهده گرفت و با همکاری کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی کار
تدوین دایرهالمعارف تشیع را پی گرفت.
2
پس از قطع حمایتهای مالی بنیاد طاهر ،از س��ال  ۱۳۶۹خانم فهیمه محبی (مدیر
بنیاد خیریه و انتشارات ش��ط) به جرگه حامیان آن اضافه شد .او در ابتدا تنها به عنوان
رابط میان انتشارات شط و دانش��نامه مطرح بود اما بعدها در عرصه مدیریتی و حمایت
اقتصادی نیز وارد ش��د و با فروختن منزل ش��خصی و صرف مال موروثی به جا مانده از
همسرش و فرزند ش��هیدش (دانشجو س��عید محبی) ،هزینههای دایرهالمعارف تشیع
را تا آخری��ن روزهای حیات خود ،پرداخ��ت کرد .پس از مرگ محبی در س��ال 1388
امتیاز انتشار این دانش��نامه توسط انتشارات حکمت خریداری ش��د .بعد از درگذشت
حاجس��یدجوادی در س��ال  ،۱۳۹۲بهاءالدین خرمش��اهی و کامران فانی سرپرستی
مجموعه را به عهده دارند .گفتنی است در جلدهای پایانی این مجموعه (از جلد  11به
بعد) ،فردی به نام سید احمد سجادی به عنوان نویس��نده و سرویراستار فعال بوده که
مقاالت و اعمال نظرهای او انتقادات جدی را به همراه داشته است.
دایرهالمعارف تشیع دربردارنده حدود بیست هزار مقاله تألیفی است ،و ب ه ترتیب الفبای
فارس��ی (آ مقدم بر الف و واو مقدم بر هاء) تنظیم شده اس��ت .این اثر در دوره سیزدهم
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،برگزیده شده است .به گفته مدیر انتشارات حکمت،
1
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خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

 .1این بخش ،گزیدهای است از کتاب (منتشرنش��ده) نقدی بر مدخل امام خمینی در دایرهالمعارف تشیع ،که
جناب سید محمدامین نورانی ،در تجمیع دادههای مربوطه ،همیاری ویژ ه و در خور تقدیری داشتهاند.
 .2کامران فانی در مراسم «شب دایرهالمعارف تشیع» ،مصادره اموال ابوالفضل تولیت ،را عامل این اتفاق میداند.
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یکی از مهمترین نواقص

مدخل مورد نقد ،عدم این مجموعه پس از بازنگاری ،به برخی زبانهای زنده دنیا
1
پرداختن به «اندیشه ترجمه خواهد شد.
در جلد هفتم از این دایرهالمعارف (صفحات  265تا ،)280
سیاسی» و «آثار علمی»
آی تاهلل سید مصطفی مدخلی با عن��وان« :خمینی ،آیتاهلل ،حاج س��ید روحاهلل،
خمینی است
مصطفوی ،مش��هور به امام خمین��ی (1368ش)1281-
فقیه ،مرجع تقلید ،نویسنده ،مبارز ،رهبر انقالب و بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران» ،به امام خمینی اختصاص داده شده و بالفاصله ،مدخلی در دو
صفحه (صفحات  280و  )281به آیتاهلل سید مصطفی خمینی اختصاص یافته است.
هر دو مدخل (امام و سید مصطفی) به قلم عمادالدین باقی (نویسنده اصالحطلب) نوشته
شده است .در ادامه به برخی اش��کاالت محتوایی و ساختاری مدخل اشاره خواهد شد.
برای پیشگیری از برداشتهای نادرس��ت و اطمینان ذهنی مخاطبان ،ابتدا اصل متن
مورد نقد ذکر شده و آنگاه ،به بیان اشکاالت و ابهامات پرداختهایم.
در مورد تحصیالت آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی گفته شده« :مصطفی تحصیالت
ابتدایی را در مدارس رسمی و جدید به پایان برد و در  15سالگی فراگیری علوم دینی و
حوزوی را آغاز کرد ».از آنجایی که در منابع مختلف (علیالخصوص از قول مادر ایشان)
گفته شده ،ایشان بعد از کالس ششم به حوزه رفتند ،پس طبعاً میبایست در حدود سن
 12سالگی به حوزه رفته باشد.
در متن دایرهالمعارف تاریخ ورود ایش��ان به مکتبخانه ذکر نشده؛ در صورتی که این
تاریخ ،در محاسبات مربوط به سالشمار زندگانی آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،بسیار
مهم است و به نظر میرسد نویس��نده به دلیل عدم توجه به همین قبیل جزئیات ،بعضاً
دچار اشتباهات تاریخی و محاسباتی شده است .در ویژهنامه همشهری ( 1آبان  )76در
 .1محمدحس��ین غفاری ،مدیر انتش��ارات حکمت در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی ق��رآن (ایکنا) از آغاز
پروژههای جدیتر درباره دایرهالمعارف تش��یع خبر داده و این چنین گفته است« :با پایان این دایرهالمعارف کار
انتشارات حکمت پایان نمییابد ،بلکه پایان این کار ،پروژههای دیگری را کلید میزند که از مهمترین آنها میتوان
به دایرهالمعارف تخصصی در این زمینه اش��اره کرد .وی افزود :کلیات این کار در ش��ورای هیئت علمی انتشارات
حکمت به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه دایرهالمعارف تشیع  16جلدی و یک دایرهالمعارف عمومی است،
از این رو سعی خواهد شد دایرهالمعارفی تخصصی از آن استخراج و منتشر شود .غفاری ادامه داد :عالوه بر انتشار
تخصصی ،بازنگری و بازنویسی در مداخل آن در دستور کار قرار میگیرد و این کار درباره برخی از مداخل که سطح
علمی پایینی دارند و نیازمند بازنگری و بازنویسی هستند ،انجام میشود یا ممکن است مداخلی وجود داشته که
لزومی به پرداخت آن نبوده ،که همه این موارد از نو نگاش��ته خواهد شد .وی با اشاره به ترجمه این دایرهالمعارف
تصریح کرد :برگرداندن این اثر ارزشمند به زبانهای زنده دنیا در دستور کار قرار میگیرد تا میراث مهم شیعیان به
تمام دنیا معرفی شود؛ چرا که بسیاری از محافل علمی غرب از این موضوع آگاهی کمتری دارند» .رک:
http://ahsanalhadis.com
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همان ،ص.107
 .3سجاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،همان ،ص.25-26
 .4یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ص.31
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 .1از چشم مادر؛ ویژهنامه همش��هری 1 ،آبان  ،1376ص8؛ به نقل از کتاب س��جاد راعی گلوجه ،زندگینامه و
مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،همان.
 .2نش��ریه صبح آزادگان ،1363/8/1 ،به نقل از کتاب یادها و یادمانها از آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی(ره)،

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

مصاحبهای با مادر مکرمه آقا سید مصطفی (خانم خدیجه ثقفی) تصریح شده که ایشان
در سن شش سالگی به مکتبخانه رفته و در سن هفت سالگی وارد مدرسه موحدی قم
1
شدند.
اشکال بعدی که در متن به چشم میخورد اینکه در متن در مورد اساتید ایشان آمده
که« :او پس از پایان سطح در  22سالگی ،خارج فقه را در درس آیتاهلل حاج سید حسین
طباطبایی بروجردی حاضر شد و همزمان خارج اصول را از پدر فرا میگرفت».
در اینجا فقط اسم آیتاهلل سید حسین طباطبایی بروجردی(ره) و حضرت امام(ره) را
به عنوان استاد مطرح کردهاند اما آقای خلخالی (از دوستان نزدیک شهید) در مصاحبه
خود در کتاب یادها و یادمانها 2از آقای آیتاهلل حجت هم به عنوان یکی از اساتید ایشان
یاد میکنند .همچنین در کتاب زندگینامه و مبارزات آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی،
اسامی اساتید سید مصطفی خمینی بدین شرح مطرح شده است:
آیات عظام :سلطانی ،شیخ محمدجواد اصفهانی ،محمد صدوقی ،شیخ
مرتضی حائری ،سید محمدرضا صدر ،سید ابوالحسن رفیعی قزوینی،
3
سید محمدحسین طباطبایی ،سید روحاهلل خمینی ،سید محمد داماد.
اینطور به نظر میرسد که بهتر بود اسامی اساتید مهم و سرشناس سید مصطفی در
علوم عقلی و نقلی را در دایرهالمعارف مطرح میکردند و فقط به ذکر نام دو استاد بسنده
نمیکردند.
در این مدخل ،تاریخ ازدواج سید مصطفی سال  1343شمسی ذکر شده« :حاج سید
مصطفی در 1343ش با دختر آیتاهلل حاج شیخ مرتضی حائری یزدی ازدواج کرد»...
در حالی که در این تاریخ ،سید مصطفی  4فرزند داشته که دو فرزند آن فوت کردهاند!
مادر مکرمه سید مصطفی در کتاب یادها و یادمانها 4در مصاحبه خود سن ازدواج سید
مصطفی را  22سالگی اعالم میکند :یعنی سال  1331شمسی .همچنین آقای سجاد
راعی در کتاب زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی به نقل از عمادالدین
باقی (ویژهنامه روزنامه اطالعات /1آبان )1376/سن ازدواج سید مصطفی را  24سالگی

(یعنی در سال  )1333ذکر کرده است.
جالب است که نویسنده مدخل ،جناب آقای عمادالدین باقی ،به مطالب پیشین خویش
نیز توجه ننموده و در نتیجه مرتکب چنین اشتباه تاریخی فاحش شده است .عجیب آن
که در منابع مختلف ،در مورد اولیات زندگانی این ش��هید ،این همه اعوجاج و تشویش
تاریخی وجود دارد.
در سطر بعدی تعداد فرزندان س��ید مصطفی دو فرزند مطرح شده است« :حاج سید
مصطفی در 1343ش با دختر آیتاهلل حاج شیخ مرتضی حائری یزدی ازدواج کرد که
حاصل آن یک پسر و یک دختر بوده است».
این مطلب نیز از عدم اطالعات تاریخی نویسنده نشئت گرفته است؛ چه اینکه در منابع
مختلف ،اطالعات کافی در این زمینه وجود داش��ته است .از جمله ،مادر سید مصطفی
در مصاحبهاش (در سال  76و چهار سال پیش از انتشار مدخل مورد نقد) در این زمینه
تصریح کرده که سید مصطفی صاحب چهار فرزند بود که فرزند اول آنها «محبوبه» نام
داشت و در کودکی بیماری مننژیت گرفت و فوت کرد .دیگری حسین است که روحانی
شده است ،نام فرزند بعدی مریم است که دکتر شده و فرزند آخر که در حمله کماندوهای
2
رژیم شاهنشاهی به خانه حضرت امام در سیزدهم آبان سال  ،1343سقط شده است.
خصوصاً بیان مس��ئله سقط فرزند چهارم ایشان ،بس��یار مهم است؛ چون این جنایت
به دست رژیم سفاک شاه و س��اواک صورت گرفته که با ورود وحش��یانه به خانه برای
دستگیری حضرت امام سبب ترس مادر و کشته شدن این فرزند شدند .ضروری بود که
نگارنده پس از ذکر تعداد دقیق فرزندان ،علت فوت را هم توضیح میداد.
نکته بعدی مسئله نحوه شهادت و ارتحال مرحوم حاج سید مصطفی است که در این
مورد ،چنین آمده است« :هر چند پزش��کان علت مرگ را سکته مغزی اعالم کردند اما
مرگ مشکوک به نظر رسید.»...
این مطلب ادعایی است که برای اولینبار و بدون هیچ استنادی بیان شده است .جالب
آنکه هیچ گزارش پزشکی در این مورد در دست نیست و معلوم نیست نویسنده محترم
این احتمال عجیب و غریب را آن هم از قول پزشکان ،از کجا به دست آوردهاند و بر دفتر
تاریخ چنین پیرایه بستهاند!
گفتنی اس��ت همس��ر مکرمه آیتاهلل س��ید مصطفی خمینی در مورد شهادت سید
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 .1عمادالدین باقی« ،مروری بر زندگینامه آیتاهلل شهید حاج سید مصطفی خمینی» ،ویژهنامه روزنامه اطالعات،
اول آبان  ،1376ص -2به نقل از کتاب سجاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،ص.9
 .2یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ص.31
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 .1همان ،ج ،2ص.405
 .2به نقل از کتاب س��جاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،ص138؛ یادها و
یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ج ،1ص.195
« .3آشنایی با مهاجر شهید سید مصطفی خمینی» ،یاد ،دوره سوم ،ش ،12پاییز  ،1376ص130؛ به نقل از کتاب
سجاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،ص.139
 .4یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ج ،2ص.92

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

مصطفی گفتهاند« :روی بدن ایشان آثار مسمومیت دیده شده است» و ایشان صراحتاً
1
میگوید که در آنجا به ما گفتهاند که ایشان مسموم شده است.
سید محمود دعائی میگوید:
عالیمی که ناش��ی از مس��مومیت بود روی پوس��ت وجود داش��ت و
همچنین میگوید در بیرون بیمارستانی که حاج آقا مصطفی(ره) را به
آنجا انتقال دادیم یک ماشین شورلت نمره تهران بود که پس از شنیدن
2
خبر مرگ ایشان ،به طرف بغداد حرکت کرد.
سید رضا برقعی هم به این مطلب اشاره میکند که:
در وقت خروج از بیمارس��تان صحنهای دیدم که شاید فقط خود من
ش��اهدش بودم و این یک لحظه بیش��تر نبود و آن این ب��ود که جلوی
بیمارستان یک ماشین شورلت را با نمره ایرانی دیدم که با فاصله چند
متری نزدیک بیمارس��تان ،متوقف بود .وقتی ما از داخل بیمارس��تان
بیرون آمدیم ماشین مزبور از همان فاصله دور زد و رفت و احساس من
در آن لحظه این بود که اینها از سفارت ایران آمده بودند که ببینند کار
3
تمام شده است یا نه! و پس از کسب خبر بازگشتند.
سید حسین خمینی در مصاحبهاش میگوید:
 ...در بیمارستان ،دکتر (ایادعلی البیر) برای معاینه ایشان آمد و گفت:
«مع األسف ایشان فوت کرده و مرگش هم عادی نیست ،اگر اجازه بدهید
بنده ایشان را کالبدشکافی کنم ،این مسئله را ثابت میکنم .ایشان جراح
4
و فارغالتحصیل از دانشگاه سلطنتی لندن بود».
سید احمد خمینی نیز معتقد بود که برادرش به صورت غیر عادی و توسط مسمومیت
شهید شده است و در کتاب آشنایی با مهاجر سید مصطفی خمینی میگوید:
آنچه من میتوانم بگویم و ش��کی در آن ندارم این که ایشان را شهید
کردند؛ زیرا عالمتی که زیر پوست بدن ایشان ،روی سینه ایشان ،روی
دست و پا و صورت ایش��ان و همچنین لکههای بسیار بزرگ حکایت از
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مسمومیت ش��دید میکرد و من ش��کی ندارم که او را مسموم کردند؛
اما چگونه این کار ص��ورت گرفته ،نمیدانم ،ول��ی همین قدر میتوانم
بگویم که ایشان چند ساعت قبل از شهادت در مجلس فاتحهای شرکت
میکنند که در آنجا بعضی از ایادی رژیم پهلوی دستاندرکار دادن چای
1
و قهوه مجلس بودهاند.
سید محمود دعائی در مصاحبهای در پیام انقالب میگوید:
آنچه مس��لم اس��ت مرحوم حاج مصطفی خمینی را رژیم شاه خائن
مسموم کرد؛ یعنی ایش��ان شهید شدند اما ش��یوه مرموزی را که رژیم
گذشته به کار برده بود و به شهادت ایش��ان منجر شد دقیقاً نمیتوانم
بازگو کنم .شب قبل ایش��ان میهمانی داشتند و کسانی که به منزلشان
مراجعه کرده بودند ،آی��ا همانها عامل این جری��ان بودند؟ نمیتوانم
بگویم ،ش��ایعهای بود که ای��ادی رژیم ش��اه از طریق س��می که تأثیر
درازمدت دارد به نحوی ایشان را مسموم کردند .یا حتی معروف شد که
سیانور را در کفش ایشان ریخته بودند که جذب پوست شده و به تدریج
2
جذب خون شده است.
اینها برخی از قرائنی است که بر مس��مومیت سید مصطفی خمینی داللت دارد .حال
نویسنده چگونه و از کدام منبع ،سکته مغزی را به عنوان علت فوت ایشان کشف و ذکر
کرده ،جای سؤال جدی دارد و چیزی است که اولین بار شنیده شده و معلوم نیست که
نویسنده از بیان این موضوع چه قصدی داشته است.
هر چه هس��ت با توجه به خاطرات اطرافیان ایشان ،مش��خص میشود که به احتمال
زیاد ایشان به شهادت رسیدند و احتمال عمدی بودن فوت ناگهانی ایشان ،دور از واقع
نیست .اما در هر صورت ،سکته مغزی عامل فوت ایشان نبوده و هیچ پزشکی نیز چنین
مسئلهای را مطرح نکرده است.
در قسمتی از مدخل ،محل دفن سید مصطفی ایوان حرم امیرالمؤمنین علی(ع) ذکر
شده است و در متن به این صورت آمده است که« :در روز دوم آبانماه ،جنازه حاج سید
مصطفی در ایوان حرم امیرالمؤمنین علی(ع) به خاک سپرده شد».
« .1آش��نایی با مهاجر ش��هید مصطفی خمینی» ،همان ،ص126-127؛ به نقل از کتاب سجاد راعی گلوجه،
زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،ص.139
 .2سجاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،همان ،ص140؛ پیام انقالب ،ش،18
 30مهر  ،1359ص( ،45مصاحبه با محمود دعایی).
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 .1به عنوان نمونه ،برخی افراد به دلیل آن که پدر بنیصدر در آنجا مدفون است ،اختصاص آن جایگاه برای تدفین
پیکر مطهر آیتاهلل سید مصطفی خمینی را ناشی از اجازه بنیصدر دانستهاند! حال آن که چنین اجازهای مربوط
به ریاستجمهوری بوده است.
 .2یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ج ،2ص ،94مصاحبه با سید حسین خمینی.
« .3آثار عالمه شهید حاج سید مصطفی خمینی» ،حضور ،ش ،21پاییز  ،1376ص.241-242
 .4سید حمید روحانی ،همان ،ج ،1ص.507

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

توضیحات تکمیلی مهمی در این بخش وجود داشت که عدم توجه به آن ،گاه در برخی
1
خاطرات شفاهی منجر به خالفگویی شده است.
سید حسین خمینی در مصاحبهاش میگوید:
ایشان در زیر گلدسته شمالی حرم دفن شدند که حدود  7الی  8متر
بیشتر با ضریح فاصله ندارد .در آن زمان اجازه نمیدادند کسی میت خود
را در چنین جایی دفن کند مگر با دستور و اجازه رئیسجمهور .عدهای
با رئیسجمهور تماس گرفتند او هم برای حفظ ظاهر ،چون به امام(س)
احترام میگذاشت دستور داد ایشان را آنجا دفن کنند .مقبره مربوط به
حاج محمدحسن امینالضرب بود .افرادی همچون آیتاهلل محمدحسین
اصفهانی ،سید نصراهلل بنیصدر و عالمه حلی(ره) در سرداب آنجا دفن
2
هستند.
نویسنده در قسمتی از مدخل ،اسامی کتابهای سید مصطفی را میآورد ...« :الحاشیه
علی تحریر الوسیله و دروس االعالم و نقلها».
اسم صحیح کتاب دروس االعالم و نقدها میباشد.
این کتاب یا جزوه  70صفحهای ،تقریر دروس آیات عظام :س��ید محمود شاهرودی؛
سید ابوالقاسم خوئی ،محمدباقر زنجانی و سید محسن حکیم میباشد .نکاتی که پس از
یادداشت دروس ،به نظر مبارک شهید سید مصطفی خمینی رسیده ،در دنباله مطالب
3
اساتید به صورت نقد ذکر شده است.
اش��کال دیگری در متن به چش��م میخورد که باز نش��ان از بیدقتی است« :پس از
دستگیری امام خمینی در شب  14خرداد 1342ش ،مصطفی نخستین کسی بود که
صبح به حرم حضرت معصومه(ع) آمد.»...
بر اساس آنچه در منابع متقن و متقدم آمده ،امام را در شب  15خرداد ( 1342شب 12
محرم سال )1383دستگیر کردند 4و بعد از اطالع مردم از دستگیری امام ،قیام خونین
15خرداد به وقوع پیوست.
در متن آمده:
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پس از س��خنرانی تاریخی و مهم امام خمین��ی در آبانماه 1343ش
درباره کاپیتوالسیون و دستگیری و تبعید وی به ترکیه ،فرزندش نیز در
زندان قزلقلعه تهران زندانی گردید .وی پس از  57روز آزاد شد .مقامات
ساواک به او تکلیف کردند که داوطلبانه نزد پدر به ترکیه برود؛ اما او پس
از مشورت با علما در قم از این تکلیف تن زد .ولی در  13دیماه 1343
شش روز پس از آزادی از زندان ،دستگیر و به ترکیه تبعید شد.
این مطلب اشتباه ذکر شده است .تاریخ دقیق آزادی از زندان و بازداشت مجدد سید
مصطفی بدین شرح است :سید مصطفی در تاریخ  13آبان 1343بازداشت شد و به تهران
1
منتقل گردید( .پرونده آیتاهلل سید مصطفی خمینی شماره بازیابی .)43-391
به مدت  57روز بازداش��ت بود و در تاریخ  8دی  1343از زندان آزاد شد و در تاریخ 9
دی  1343وارد قم شد 2.پنج روز بعد یعنی در تاریخ  13دی  1343مجددا ً دستگیر شد
3
و فردای آن روز یعنی در تاریخ  14دی  1343به ترکیه تبعید شد.
پس در اینجا دو مطلب نادرست بیان شده است:
الف :از آزادی اولیه سید مصطفی تا دستگیری مجدد  5روز فاصله بود در حالی که در
اینجا شش روز گفته شده است.
ب 13 :دی  1343دستگیری مجدد سید مصطفی بود نه تبعید .بلکه تبعید در  14دی
 1343انجام شده است.
در بخش��ی از مدخل ،از قول همس��ر حاج آقا مصطفی چنین آمده است ...« :به گفته
همسرش ،وی دلبستگی ویژهای به روشنفکران داشت و خود نیز نگاه نوینی به معارف
دینی میافکند».
در اینجا چند اشکال قابل ذکر است:
الف .همس��ر س��ید مصطفی در مصاحبه خود مندرج در کتاب یادها و یادمانها ،این
مطلب را ذکر نکرده 4و معلوم نیس��ت نویس��نده با تکیه بر کدام منبع ،به ایشان چنین
نسبتی داده است.
ب .اساساً -بر فرض صحت انتساب -معلوم نیست تا چه اندازه شهادت و روایت همسر
مکرمه مرحوم س��ید مصطفی خمینی (با التفات به آن که از بیت علم هستند) ،در این
 .1سجاد راعی گلوجه ،زندگینامه و مبارزات آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،همان ،ص.66
 .2همان ،ص.72
 .3همان ،ص.73
 .4یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ج ،2ص.401
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 .1همان ،ج ،1ص ...« :261چند نفری هم که با ایشان مخالفت میکردند ،مانند قطبزاده ،بنیصدر ،طباطبائی و
ابراهیم یزدی ،همه با مسائل مذهبی و انجمن دانشجویان مقیم خارج در ارتباط بودند وگرنه حاج آقا مصطفی(ره)
نمیگذاشت به حضور امام(س) برسند ».البته آقا مصطفی دخالت مستقیم در مالقاتها نداشته و اگر احیاناً دیدار
با کسی را به صالح نمیدانسته ،به اطالع امام میرس��انده تا خود تصمیم بگیرند و البته امام تا آخر این طیف را از
مالقات با خود محروم نکردند.
 .2یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ص.275-276

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

مورد خاص ،مسموع و مورد قبول است؛ چه اینکه طبعاً دوستان یا شاگردان علمی ،بهتر
از هر کس دیگری در موضوعات مهمی از این دس��ت ،اطالع و التفات دارند و جالب آن
که هیچ کس از یاران و شاگردان ایشان (از طیفهای مختلف فکری و سیاسی) چنین
ادعایی را مطرح نکرده اس��ت و این بخش نیز به نظر پیرایهتراش��ی تاریخی است برای
تفسیر مورد عالقه نویسنده.
ج .منظور از «روشنفکران دینی» چیست و مصادیق آن چه کسانی بودند؟ نویسنده این
تحلیل را بر چه اساسی مطرح کرده است؟ آیا اساساً در آن زمان چنین مفهومی در فضای
فکری مطرح بود و یا میان آنان با روش��نفکران بدون پسوند دینی ،خطکشی و تفاوتی
وجود داشت؟ روایت شخصیتها بر اساس مفاهیم برساخته در دوران بعد از فقدان آنان،
به دور از الگوی علمی است.
د .مراد نویسنده از «روش��نفکران دینی» هر چه باش��د نمیتوان اعضای انجمنهای
اسالمی ،نهضت آزادی و دکتر شریعتی را خارج از آن برشمارد .جالب آن که در مورد این
طیف ،در برخی منابع مطالبی وجود دارد که مخالف مدعای نویسنده را به دست میدهد
و نشان از عدم نگاه مثبت سید مصطفی نسبت به برخی روشنفکران مسلمان دارد 1.به
عنوان نمونه در این رابطه آقای برقعی در مصاحبهاش میگوید:
ال ایش��ان با
به طور کلی ،نس��بت به غربرفتهها اعتقاد نداش��ت؛ مث ً
بنیصدر خوب نبود ،با قطبزاده به شدت مخالفت داشت .اینها با حاج
آقا مصطفی(ره) در ارتباط بودند ،با امام(س) در ارتباط بودند ،به نجف
که آمدند با امام(س) و با ایش��ان دیدار میکردند؛ چون با رژیم مبارزه
میکردند و صالح نبود در مقابل آنها ،موضعگیری کند ،ولی با این حال،
به هیچ کدام از روشنفکرها و غربرفتهها خوشبین نبود .گاهی میدیدم
که حتی با اینها برخورد منفی هم میکند ،ولی درباره دکتر ش��ریعتی
2
چیزی به خاطر ندارم که دلیل بر مخالفت یا موافقت با او باشد.
سید عباس خاتم یزدی نیز در این زمینه چنین میگوید:
روشنفکرهایی که از خارج میآمدند ،همه به خدمت امام میرفتند و
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حتی نمایندگان مجاهدین خلق هم به حضور امام رسیدند .اما به هر حال
امام با گروهگرایی و حزببازی و دستهبندیها و ...مخالف بود و میگفت
ال دکتر یزدی از اعضای
که باید هدف عام باشد .با آن که میدانست مث ً
ال قطبزاده راه دیگری دارد
تیپ نهضت آزادی و جبهه ملی است یا مث ً
ال المذهب بود و جزو هیچ مرام و مسلکی نبود ،همه را
یا بنیصدر که اص ً
به حضور میپذیرفت ،لکن کمتر به آنها بها میدادند .اما مرحوم حاج آقا
مصطفی با آنها صد در صد مخالف بود و مالقات نمیکرد .نه بنیصدر ،نه
ال با قطبزاده
دکتر یزدی ،نه قطبزاده ،به خصوص حاج آقا مصطفی اص ً
خوب نبود .البته شاید دکتر یزدی نزد حاج آقا مصطفی میرفت ،ولی آن
اهمیت را که به دیدار امام برود ،نداشت و همه میگفتند چه طور است
1
که امام با ما مالقات میکند ولی حاج آقا مصطفی به ما راه نمیدهد؟
سید حمید روحانی در مصاحبهاش در کتاب یادها و یادمانها میگوید:
مشی سید مصطفی بر این بود که «حمل بر صحت همهجا خوب است
جز در امور سیاس��ی» .در سال  1349شمس��ی صادق قطبزاده برای
نخستینبار به نجف آمد و شبی را با حاج سید مصطفی(ره) گذراند ،حاج
ال پی برد و به او بدبین ش��د و
آقا مصطفی در این دیدار به ماهیت او کام ً
تا زنده بود دیگر او را به حضور نپذیرفت و با او مالقات نکرد و روحانیان
مبارز نجف را نیز پیوس��ته از همکاری با قطبزاده بر حذر میداشت و
2
خطر او را گوشزد میکرد.
با وجود این برخوردها ،مشخص نیست نویسنده با چه مستمسکی ادعای «دلبستگی
حاج آقا مصطفی به روشنفکران دینی» را مطرح کرده است! شاید مراد او از روشنفکران
دینی ،مجتهدان مجاه��د فعال در نهضت امام خمینی بوده اس��ت! وگرنه وجود چنین
رابطهای در هیچ مستند معتبری تأیید نشده است و عالوه بر این که دلبستگی به افراد
روشنفکر نداشته بلکه ارتباط خوبی هم با این افراد نداشتند.
بخش پایانی مدخل نیز به مسئله دیدگاه آیتاهلل مصطفی خمینی نسبت به آثار دکتر
ش��ریعتی اختصاص یافته و در بیانی پیچیده و غیر مستقیم ،چنین آورده است« :او ،به
رغم انتقاداتی که به دکتر علی شریعتی داشت ،به فرزندانش توصیه میکرد کتابهای
 .1خاطرات سالهای نجف ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) /عروج ،ج ،۱۳۹۲ ،1ص.104
 .2یادها و یادمانها از آیتاهلل سید مصطفی خمینی(ره) ،همان ،ج ،1ص.208-209
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خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیتاهلل سید مصطفی خمینی در...

وی را بخوانند و خود نیز چنین میکرد ».در صورتيكه سيد مصطفي صريحاً ميگفت
دريغ از وقتي كه صرف نوشتههاي شريعتي شود با وجود اين چگونه ميتوان پذيرفت كه
فرزندانش را به مطالعه كتابهاي شريعتي فراخواند؟!
نویسنده با مهارتی خاص ،با نقل این ماجرا و نیز «حضور سید مصطفی به همراه سید
موسی صدر بر مزار دکتر شریعتی» تالش کرده ،حساسیتها و موضعگیریهای جدی
آقا مصطفی نس��بت به آثار و افکار دکتر ش��ریعتی را در حد «انتق��ادات عادی» تقلیل
دهد و با بیان این مطلب ،چنین القا کند که ایش��ان نه تنها با آثار دکتر مخالفت جدی
نداش��ته ،که فرزندان خود را به مطالعه آثار او ترغیب میکرده و خود نیز به مطالعه آثار
وی میپرداخته است!
این مطلب نیز از جهات متعددی تأملبرانگیز و قابل نقد است؛ چه اینکه تاکنون کسی
چنین مطلبی را تأیید نکرده اس��ت و در هیچ کدام از مصاحبهه��ای مرتبط با آیتاهلل
مصطفی خمینی ،مؤیدی بر آن به چش��م نمیخورد؛ نه تنها مؤیدی بر این مدعا وجود
ندارد که اظهارات مخالف آن در دس��ت است .به عنوان نمونه س��ید محمود دعائی (از
مریدان فکری دکتر شریعتی که ضمناً با آقا مصطفی نیز سالها مستمرا ً در ارتباط بوده)،
چنین میگوید:
خود امام مخالف مرحوم ش��ریعتی به حس��اب نمیآمدند و در عین
حال سعی میکردند تحفظی داشته باشند؛ اما بالعکس مرحوم حاج آقا
مصطفی تحت تأثیر القائات محافل سنتی ،برخورد متفاوتی داشتند و
ما نگران بودیم .من در آن صحبتها دی��دم که این صبیه حضرت امام،
خواهر حاج آقا مصطفی (همسر مرحوم آقای اعرابی) متأسف بود که که
1
چرا داداش از مطالعات روز فاصله گرفته است و معلوماتش با روز نیست.

