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نقدی   بر مدخل »خمينی« در دایره المعارف بزرگ اسالمی)4(

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

يادداشت
مقاله حاضر بخش چهارم از نقدی است بر مدخل »خمينی« در دايره المعارف بزرگ 
اسامی كه توسط دو تن از پژوهش��گران حوزه به نگارش درآمده است. در ابتدا كه اين 
مقاله به دفتر فصلنامه واصل شد و مورد مطالعه قرار گرفت باور اين مسئله بسيار سخت 
بود كه چگونه امکان دارد در ي��ک مقاله صد صفحه ای درباره ش��خصيت بزرگی چون 
امام خمينی كه پيرامون وی صدها كتاب، مقاله، متن و س��ند وج��ود دارد، آن هم در 
دايره المعارفی كه عنوان دايره المعارف بزرگ اسامی را به دنبال می كشد و به سه زبان 
فارسی، عربی و انگليسی بی ترديد مرجع و منبع استفاده جهانی در مورد امام خمينی 
خواهد بود، بيش از پنجاه مورد اشتباه و اطاعات نادرست تاريخی حتی در بديهی ترين 
مسائل زندگی وجود داشته باش��د! اما وقتی به منابع نگارش و نويسندگان اين مدخل 

رجوع شد تا حدودی منشأ اين نادرستی به دست آمد. 
اصرار غير منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع، بلکه تقريرات رسانه ای و فاقد 
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اعتبار علمی و تاريخی بعضی از متون و ناديده گرفتن خيل عظيمی از منابع دست اول 
و متونی كه در مورد امام خمينی تا به امروز به نگارش درآمده است؛ حتی ناديده گرفتن 
زندگينامه های دست نوشته خود امام خمينی و عدم بهره گيری از محققان شناخته شده 
در مورد تاريخ نهضت امام خمينی، باعث ش��د كه چنين متن ضعي��ف و پر خطايی در 
دايره المعارف بزرگ اسامی به نگارش درآيد و اعتبار ديگر مدخل های اين دانشنامه را 
نيز مورد ترديد قرار دهد. با كدام منطق علمی بايد پذيرفت كه مدخل شخصيت بزرگی 
چون امام خمينی در دايره المعارف بزرگ اس��امی با ارجاع ب��ه متن هايی كه به تعداد 
انگشتان دو دست نيست، نوشته شود؟ هشت متن استفاده شده در نگارش اين مدخل 
مستقيماً ربطی به امام ندارد و فقط يک متن كه از نظر اعتبار علمی و تاريخی جايی در 

متون ندارد، مبنا و منشأ نوشتن اين مدخل قرار گرفت! 
ما نمی خواهيم ادعا كنيم كه خدای ناكرده دست اندركاران دايره المعارف بزرگ اسامی 
كه برای نوش��تن بعضی از مداخل مهجور در دانش��نامه، به ده ها منبع و نوشته باربط و 
بی ربط ارجاع داده اند اما برای شخصيت بزرگی چون امام خمينی تا آن ميزان شأنی قائل 
نبودند كه الاقل به متون و منابع معتبر موجود رجوع نمايند؛ اما نبايد انتظار داشته باشند 
كه اين جفای بزرگ در مورد امام خمينی را نيز در حد يک سهو پژوهشی تقليل دهيم 
و آن را عادی سازی نماييم. نمی دانيم چرا اين تقليل گرايی ها و سهوها و عادی سازی ها 
بايد در مورد امام اتفاق بيفتد! يا نمی خواهيم ادعا كنيم كه عمدی در كار بوده است كه 
اين مدخل در يک منبع جهانی مثل دايره المعارف بزرگ اس��امی كه منسوب به نظام 
جمهوری اسامی هم هست؛ ضعيف، پرخطا و فاقد منابع معتبر نوشته شود؛ اما مجامع 
علمی و دوستداران امام خمينی در داخل و خارج انتظار دارند توجيهات علمی و عقلی 

اصحاب دايره المعارف در مورد اين متن ضعيف و فاقد اعتبار علمی و پر خطا را بدانند.
قضاوت اين مسائل و مباحث با خوانندگان محترم اس��ت. اميد است دست اندركاران 
اين دانشنامه حداقل با جمع آوری نسخه های منتشرشده اين جلد از دايره المعارف كه 
جفای غير قابل بخششی نسبت به خمينی كبير مرتکب ش��ده است و منشأ خطاهای 
بعدی تاريخی، پيرامون امام خمينی خواهد شد؛ و همچنين سپردن نگارش اين مدخل 
به محققان و دانش پژوهانی كه صاحيت و اعتبار الزم علمی و تس��لط كافی بر متون و 
منابع و ادوار مختلف زندگی امام خمينی را دارند، متنی منق��ح، معتبر و جامع تهيه و 

منتشر نمايند.
فصلنامه پانزده خرداد
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آقا سيد احمد خمينی 
در بخشی از مدخل، زندگی و خدمات مرحوم س��يد احمد خمينی)ره( مورد ارزيابی 

و خوانش انتقادی قرار می گيرد كه در قالب نکاتی به تفکيک به آن خواهيم پرداخت:
1. در شناس��ه ای كه درباره سيد احمد خمينی نوشته شده اس��ت او را »از روحانيون 

برجسته نهضت امام خمينی و نظام جمهوری اسامی ايران« دانسته است.1 
فارغ از ارادتی كه به مرحوم س��يد احم��د خمينی وجود دارد و گذش��ته از خدمات و 
زحمات ايشان، سيد احمد خمينی بيش از آن كه خود برای مردم و انقابيون موضوعيت 
داشته باش��ند، صرفاً به اين خاطر كه فرزند امام خمينی بود، و با حيثيت ارتباط نسبی 
با امام شناخته می ش��د و مورد احترام افراد بود. سيد احمد خمينی خود بر اين موضوع 

صحه می گذارد و در رنجنامه چنين می نويسد: 
ش��بي تا صبح فکر كردم و به اين نتيجه رس��يدم كه من غير از آقايان 
بهشتي و هاشمي و خامنه اي و افرادي كه در اين رديف مي باشند هستم، 
آنها خود با بقي��ه فرق مي كنند ولي من فرقم با بقيه اين اس��ت كه تنها 
فرزند امام هس��تم و تنها به خاطر فرزند امام بودن است كه مورد عاقه 

دوستان و بعضي از مردم هستم.2
گذشته از حوزه سياس��ی، مرحوم سيد احمد خمينی دارای س��وابق حوزوی چندان 
پررنگی هم نيست. چه اينکه نمودی از سابقه حوزوی ايشان نه در حوزه تدريس مشاهده 
می ش��ود و نه قرين به انتشار آثار علمی اس��ت و نه بزرگانی اين س��وابق علمی را امضا 

كرده اند و اجازات علمی در اين مورد در دست نيست. 
مرحوم سيد احمد در سنين جوانی وارد سياست و مبارزه شده و تقريباً تا حدود زيادی 
از درس و بحث بازماند. او پس از ش��هادت س��يد مصطفی نيز ت��اش كرد فعاليت های 
مبارزاتی برادر را پی بگيرد و ناگزير جانشين او گشت و مديريت برخی از كارهای مرتبط 
با دفتر امام را بر عهده گرفت. با اين اوصاف، در يک بررسی منصفانه و واقع بينانه معلوم 
می شود كه مرحوم سيد احمد فرصت چندانی برای تحصيل نداشته است. درباره سيد 
احمد بايد واقع نگر باشيم و بايد واقعيت را بپذيريم. امام در حواشی ای كه بر كتاب نهضت 
امام خمينی دارد به صراحت می گويد كه از غلو و اغراق درباره خود امام، به شدت پرهيز 
كنند و در تاريخ نگاری عين واقعيت را- بی كم و زياد- بنويس��ند. حال چگونه می توان 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص758. 
2. رنجنامه، ص20. 
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پذيرفت كه جناب حميد انصاری كه مسئوليت تنظيم و نشر آثار امام را بر عهده دارد، اين 
بايسته تاريخی امام را در مورد فرزندش حاج سيد احمد آقا ناديده بگيرد و همراه با غلو و 
اغراق درباره سيد احمد بگويد و ايشان را در زمره روحانيون برجسته شيعه معرفی كند؟! 
2. در بخشی از متن مدخل،1 نام آيت اهلل سيد موسی شبيری زنجانی به اشتباه »موسی 

زنجانی« درج شده است. 
3. در بخشی از مدخل، در بازخوانی فعاليت های مبارزاتی مرحوم سيد احمد خمينی، 
چنين می خوانيم: »با همکاری جمعی از مبارزان و پيروان آيت اهلل خمينی، شبکه كارآمد 

و مستعدی برای اشاعه افکار انقابی پديد آورد.«2 
اين ادعا برای نخستين بار توس��ط نويسنده مطرح شده اس��ت و مستندی ندارد. چه 
اينکه چنين مسئله ای حتی در مورد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی هم- كه بحق چنين 
شبکه ای را ايجاد كرده بودند- از طرف نويسنده مطرح نشده است. حال بايد از نويسنده 
پرسيد، مرحوم سيد احمد چه شبکه ای را ايجاد كرده بود؟ اعضای اين شبکه چه كسانی 
بودند كه توسط احمد اداره می ش��دند؟! مهم ترين اقدامات انقابی اين شبکه چه بوده 
است؟ در مورد اين ش��بکه سياس��ی و مبارزاتی كه به ادعای آقای انصاری توسط سيد 
احمد ايجاد شده است، چه اسنادی وجود دارد؟ طفره از پاسخ متقن و مستند به چنين 
پرس��ش هايی، نادرس��تی ادعای پيش گفته را اثبات خواهد كرد. مدت ها پيش از ورود 
مرحوم سيد احمد به حوزه علميه و به عرصه های مبارزاتی و سياسی، شبکه روحانيون 
مبارز، گرداگرد امام خمينی ايجاد ش��ده بود و حضور س��يد احمد در نجف، با تأسيس 
ش��بکه ای جديد همراه نبود؛ بلکه تمام اقدامات وی در جهت حفظ شبکه های موجود 
و تقويت بخش هايی از آن بود. گفتنی آنکه مديريت شبکه های سراسری روحانيون به 
واسطه حضور ش��خصيت های طراز اول حوزوی، تنها در حوزه مديريت امام قابل تصور 
است و بعيد است روحانيون با سابقه مبارزاتی و حوزوی، محوريت يک طلبه جوان را در 

مبارزات سياسی بپذيرند! 
4. در بخش ديگری نيز در بحث از سفرهای مرحوم سيد احمد به نجف، تعابيری مبهم و 
اغراق آميز استفاده شده است. در اين زمينه آورده اند: »سفرهای وی به نجف، در دهه های 

1340 و 1350 رخ داد.«3 
اين تعبير كلی، مبهم و القاكننده معنايی اغراق آميز اس��ت و اين گونه به ذهن متبادر 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
2. همان. 
3. همان. 
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می س��ازد كه ايش��ان دو دهه تمام به سفرهای 
متکثر از قم به نجف مبادرت ورزيده است! اين 
در حالی است كه بر اساس اسناد و طبق شرحی 
كه خود نويس��نده مدخ��ل در ادام��ه می آورد، 
مجموعه سفرهای سيد احمد به نجف، تنها سه 

سفر را شامل بوده است. 
5. در بخش ديگری از مدخ��ل موضوع ديدار 
سيد احمد با مرحوم شهاب اشراقی داماد امام، 
در همدان مطرح شده اس��ت و ضمن ارجاع به 
اس��ناد س��اواك، از حضور حاج احمد در منزل 
مرحوم اشراقی در همدان خبر داده شده است. 
با توجه به اينکه مرحوم شهاب اشراقی ساكن قم 

بوده است اين ابهام برای خواننده ايجاد می شود كه چگونه ايشان در همدان منزل داشته 
است. در توضيح اين بخش بايد به تبعيد مرحوم اشراقی در همدان اشاره می شد و اينکه 
سيد احمد در بازگشت از سفر نجف در روز 1345/5/21 به همدان وارد شده و به خانه 

اشراقی رفته است.1 
6. نويس��نده اين بخش از مدخ��ل، در اغلب قريب به اتف��اق موضوعاتی كه درباره 
سيد احمد خمينی نوشته است از كتابی كه خودش به نام مهاجر قبيله ايمان تأليف 
كرده، استفاده نموده اس��ت؛ در حالی كه بهتر بود از منابعی كه در نگارش آن كتاب 
استفاده كرده، بهره می برد يا در عرض كتاب خود، به منابعی ديگر هم ارجاع می داد 
تا روايتی انحصاری و يک س��ويه به دس��ت ندهد. گفتنی آن كه تاكنون آثار و منابع 
زيادی درباره زندگی و فعاليت های سياسی مرحوم سيد احمد خمينی منتشر شده 

و در دست است. 
7. در بخش مربوط به فعاليت های سيد احمد در نجف چنين آورده است؛ »احمد در 
عراق به همراه سيد محمود دعايی و تنی چند از روحانيون جوان تر، امور بيرونی دفتر و 

ماقات های امام خمينی را مديريت می كرد.«2 
در مورد اداره دفت��ر امام در قم و نجف، همواره اطاع��ات و روايت های يک طرفه ای 

1. آيت اهلل شيخ شهاب الدين اشراقی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
پاييز 1392، ص100 و 147. 

2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 

دفتر امام در نجف به دست برخی 
مانند  جاافتاده  شخصيت های 
مرحوم شيخ عبدالعلی قرهی و بعد 
هم توسط افرادی مانند سيد هاشم 
رسولی محالتی اداره می شده است 
و این موضوع حتی در زمان حيات 
آقا مصطفی نيز وجود داشت و از 
این نظر، طيف طالب مبارز جوان تر 
مانند سيد محمود دعایی که در 
حقيقت از اطرافيان آقا مصطفی 
بوده اند، اختيار و مسئوليت خاصی 

در اداره دفتر امام نداشته اند
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منتشر ش��ده اس��ت كه اين بخش از مدخل نيز 
مش��مول همين قاعده اس��ت. دفتر امام در نجف 
به دس��ت برخی ش��خصيت های جاافتاده مانند 
مرحوم ش��يخ عبدالعلی قرهی و بعد هم توس��ط 
افرادی مانند سيد هاشم رس��ولی محاتی اداره 
می شده است و اين موضوع حتی در زمان حيات 
آقا مصطفی نيز وجود داش��ت و از اين نظر، طيف 
طاب مبارز جوان تر مانند س��يد محمود دعايی 
كه در حقيقت از اطرافيان آق��ا مصطفی بوده اند، 
اختيار و مس��ئوليت خاص��ی در اداره دفتر امام 
نداش��ته اند. در مورد ماقات های امام نيز افرادی 
مثل س��يد محم��ود دعاي��ی مس��ئوليت خاصی 
نداشته اند و اساساً اين ادعا توسط خود ايش��ان نيز مطرح نشده و معلوم نيست با چه 
غرض و به اتکای كدام مستند، جناب آقای انصاری تاش كرده همشهری خود جناب 
دعايی را در كنار مرحوم سيد احمد، به عنوان مسئول ماقات های امام و مسئول اداره 

امور بيرونی بيت امام در نجف معرفی كند.
گذشته از اشکال پيش گفته، نکته قابل تأمل آنکه در س��طح شاگردان آقا مصطفی و 
روحانيون مبارز جوان، نام افراد متعددی به چشم می خورد كه هر كدام فعاليت های پر 
رنگی را در ايام پيش از ورود س��يد احمد به نجف داشته اند؛ معلوم نيست چه ترجيحی 
موجب شده است كه نويسنده تنها به ذكر نام سيد محمود دعايی بسنده كند و از بازگو 
كردن نام افراد مختلفی كه در بيت امام فعاليت می كردند، امتناع ورزد. از جمله اين افراد 
می توان به كسانی مانند سيد هادی موسوی، سيد حميد روحانی، فردوسی پور و... اشاره 

كرد كه در اسناد و خاطرات مربوط به نجف، به نقش پررنگ آنها پرداخته شده است. 
8. در مدخل چنين می خوانيم: »احمد خمينی كوشش می كرد موضعی بی طرفانه و در 

عين حال فعال در ايجاد ثبات داخلی بر محور رهبری امام اتخاذ كند.«1
بازخوانی مستند و منصفانه فعاليت سياسی مرحوم سيد احمد خمينی در سال های 
پس از پيروزی انقاب اس��امی، مدعای ف��وق را تأييد نمی كند. چه اينکه ايش��ان در 
موضع گيری هايش در مصاحبه با روزنامه های رسمی و همچنين در تصميم سازی های 

1. همان، ص759. 

بخش معظم مواضع و رویکرد 
سياسی مرحوم سيد احمد خمينی 
مربوط به سال های پس از ارتحال 
حضرت امام است که شامل پنج 
سال و نه ماه از زندگی اوست و 
ایشان در این مدت بيانات مهمی 
در زمينه حمایت از مقام معظم 
رهبری و نقد عملکرد مسئولين 
اجرایی و در رأس آنها آقای 
هاشمی رفسنجانی داشته است. 
در این مدخل به این موضوعات 
که در منابع متعدد منعکس شده، 

هيچ اشاره درخوری نشده است
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مديريتی، همواره جريانات سياسی را لحاظ می كرد. از جمله می توان به مواردی از قبيل 
همراهی ايشان در ايجاد جريان سياسی موسوم به خط س��وم،1 تأييد اقدامات افراطی 

1. در دهه اول انقاب، واژه »خط3« به اندازه چپ و راس��ت و ليبرال و خط امام در ادبيات سياسی رواج داشت. 
همگان مرحوم سيد احمد خمينی را مبدع و رهبر جريان خط3 می دانستند و نقطه شروع اين جريان، سخنرانی 
مرحوم سيد احمد خمينی در سومين سالگرد دكتر شريعتی در منزل ايشان بود. در اين مراسم علی تهرانی، حسن 
الهوتی، خانم  شريعت رضوی،  خانم متحدين و مادر رضايی ها ضمن س��خنرانی خود، هر كدام با طعنه و صراحت 
حماتی را متوجه نيروهای اصيل  كردند. سيد احمد خمينی در تاريخ 24 فروردين 1360 در مصاحبه مطبوعاتی 

خود، ضمن اذعان به استفاده از تعبير خط سوم، شرح ماوقع را چنين بيان كرده است: 
سؤال شد، نظرتان درباره خط سوم چيست؟

وی گفت بگذاريد كمی به عقب برگرديم شبی گفتند آقای علی تهرانی در جايی بود، رفتم تا به ايشان بگويم اين 
گونه موضع گيری ها را چگونه توجيه می كنيد، آنجا كه رفتم جمعيتی را ديدم به محض اين كه نشستم يک سری 
سؤال مطرح شد. من از اول عقيده ام اين بوده است كه عده ای هستند مکتبی و معتقد، كه روی چشم مان. عده ای 
هم هس��تند كه مکتب را عنوان كرده اند و از آن نان می خورند. عده ای هم هس��تند اهل قلم و بيان و به اصطاح 
روشنفکر، كه هيچ گونه شناختی از جامعه ندارند و فقط مواظب اند عقب نيفتند كه خطرشان كمتر از دسته دوم 
نيست. من گفتم و می گويم بايد به اسام راستين توجه كرد و اين دو خط كه باطل است را كنار گذاشت و خط سوم 
كه راستين است و تنها راه نجات است را دنبال كنيم. من بيش از اين هيچ نگفتم خط سومی كه امام راهبر آن است. 
بعد شنيدم اين نوار را پخش كرده اند و گفته ش��ده كه من جلساتی چه قبل از زمان صحبتم و چه بعد با اشخاصی 
داش��ته ام، اين را تکذيب می كنم. من با هيچ كس جلسه ای نداش��ته و ندارم. البته در آن جلسه صحبت هايی شد 
كه اگر فرزند امام نبودم جواب می دادم، ولی سکوت را نافع دانستم. رك: اطاعات، دوشنبه 24 فروردين 1360، 

ش16401، ص11. 
علی حکمت سردبير سابق فصلنامه ياد و سردبير سابق روزنامه خرداد، نيز در گفت وگو با سايت تاريخ ايرانی، بر 
اين باور است كه سيد احمد خمينی ايده »خط سوم« را از انديش��ه های شريعتی گرفته است. وی در ضمن بيان 

خاطره ای در اين زمينه، چنين می گويد: 
»بعد از پيروزی انقاب روز به روز موقعيت حاج احمد آقا تغيير كرد و حس��اس تر ش��د و ميان ما فاصله دور تر و 
دور تر ش��د... اما يک خاطره مهم را عرض كنم كه مراسم سالگرد دكتر ش��ريعتی در خانه وی برگزار شد و در آن 
جلسه خاص، بيشتر مبارزين قبل از انقاب، دوستان دكتر، چهره های سياسی و... حضور داشتند و مسائل متعددی 
مطرح شد و خيلی ها س��خنرانی كردند. در آنجا مرحوم حاج احمد آقا حضور داشتند و بعد از سخنرانی های زياد، 
خودشان س��خنرانی فوق العاده ای كردند كه اين سخنرانی در قطع جيبی چاپ ش��د و به دعوايی پاسخ دادند كه 
سی و چند سال پيش در جامعه نوپای انقابی ايران بين دو جريان فکری يکی جريان معروف به حزب جمهوری 
اسامی و جريان ديگری كه تلفيقی از چند حزب، تفکر و گروه و معروف به جريان مخالف بود، پيش آمده بود. هر 
دو آن جريانات در يک چيز مشترك بودند و هر دو سر ناسازگاری با انديشه های دكتر داشتند. طيف غالب اينجوری 
بود كه بايد مخالفت با دكتر را علنی می كردند؛ جريان چپ و راديکال معتقد بودند صحبت های دكتر اساس و پايه 
ندارد، مخالفت و ستيز با انديشه های دكتر شروع شده بود و مرحوم حاج احمد آقا در آنجا اين مسئله را شکافت و 
می گفت: »من بوی فرصت طلبی حس می كنم؛ عده ای در انقاب نبودند و حال كه به نان و نوايی رسيده اند هر كس 
كه با حرفشان و با انديشه هايشان همخوانی نداشته باشه را طرد می كنند.« در واقع يک جور همدلی با انديشه های 
دكتر شريعتی ابراز كرد و گفت: »ما نياز داريم يک خط سوم به وجود بياوريم.« ايشان معتقد بود خطرناك است كه 
با نگاه سنتی و متحجرانه به دين و انقاب بنگريم و از امام، انقاب و اسام عبور كنيم، بلکه بايد به خطی برسيم كه 
از افکار تندرو و افراطی و راديکال جلوگيری كند و معتقد بود خميرمايه های خط سوم در افکار دكتر شريعتی است. 
اصوالً اوايل انقاب دوستانی كه شاق خورده، زندان رفته و تبعيد شده بودند از شعور و آگاهی برخوردار بودند و 
انديشه های انقابی برايشان مهم بود. اين جمع با انديشه های دكتر شريعتی، آيت اهلل طالقانی و امام آشنايی داشتند 
و آن جلسه هم جلسه خوب و تأثيرگذاری بود و به نظر من نماد شخصيت حاج احمد آقا   همان سخنرانی است.« 
)سايت تاريخ ايرانی، »گفت و گوی روزبه علمداری با علی حکمت: احمد خمينی ايده خط سوم را از افکار شريعتی 

گرفت«، يکشنبه 28 اسفند 1390، به آدرس: 
http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/1962/0/html

گذش��ته از منابع و مطالب پيشين، نش��ريه رمز عبور نيز، در شماره 9، اس��فند 1392، به موضوع »خط سوم« 
پرداخته است. 
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مرحوم الهوتی1 و برخورد تند با منتقدين الهوتی مانند ناطق نوری،2 تعطيلی مدرسه 
قائميه)عج( رشت در حمايت از مرحوم احسان بخش،3 و... اشاره كرد. 

9. در بخشی از مدخل به منظور روايت عاقه مندی مرحوم سيد احمد به مباحث علمی 
چنين آورده شده است: »مباحثه چندين ساله او با آيت اهلل محمدی گيانی در مباحث 
منظومه حاج ما هادی سبزواری حاكی از عاقه وی به پيگيری مباحث علمی و فلسفی 

بود.«4 
در اين بخش از تعبير »مباحثه سيد احمد با آيت اهلل محمدی گيانی« استفاده شده 
اس��ت كه اين تعبير در مورد كس��انی به كار می رود كه رابطه علمی متناسب و مساوی 
داشته باشند كه در آن رابطه مبتنی بر افاده و استفاده از قبيل استاد و شاگردی در ميان 
نباشد، حال آن كه مرحوم محمدی گيانی از شاگردان مبرز عامه طباطبايی در زمره 
اساتيد سيد احمد بوده است5 و بديهی است در اصطاح حوزوی چنين رابطه علمی را با 
تعبير »مباحثه« نام نمی برند. اگر چه در برخی اوقات اساتيد و بزرگان برای تواضع علمی 
و اخاقی، شاگردان را هم مباحثه خطاب می كنند ولی برای كسی كه يک رابطه علمی 
را گزارش می كند جايز نيس��ت كه از طرف مرحوم گيانی تواضع كند و سيد احمد را 
هم مباحثه ايشان بنامد! و بديهی است اين تعبير نارسا و ناصحيح به القای غير دقيق از 

سطح علمی طرفين مذكور منجر می شود. 
10. در بخش مربوط به رنجنامه س��يد احمد خمينی خطاب به آقای منتظری چنين 
نوشته شده است: »وی در متنی طوالنی با عنوان رنجنامه خطاب به آيت اهلل منتظری، 
مواضع، نظرات و نقدهای خود را نسبت به وی بيان و منتشر نمود و از تصميم امام ]مبنی 

1. درج نامه سرگشاده س��يد احمد در مورد واقعه كوچصفهان كه در آن، نيروهای حزب اهلل به عنوان چماق دار 
خطاب شده است كه اعتراض آنها به مرحوم الهوتی را سوءقصد ناميده است. اين نامه خطاب به نمايندگان مجلس 

شورا نوشته شده است. رك: اطاعات، سه شنبه، 28 بهمن 59، ش16362، ص10.
2. اين نامه پاسخ آقای ناطق نوری را به همراه داشت كه در نقد عملکرد مرحوم الهوتی ايراد شد. برای اطاع از 
كم و كيف اين برخوردها رك: خاطرات ناطق نوری، ج1، ص238-237. و نيز مش��روح مذاكرات مجلس شورای 

اسامی، دوره1، جلسه 115، تاريخ 1359/12/3. 
3. اين مدرسه از سال ها پيش از پيروزی انقاب اسامی توسط يکی از روحانيون انقابی گيان و از اعضای فدائيان 
اسام، به نام مرحوم حجت االسام سيد علی ميرعبدالعظيمی تأسيس شده بود و كانون تربيت نيروهای انقابی 
در رشت محسوب می شد. به واسطه اختاف نظرهای مؤسس مدرس��ه با مرحوم احسان بخش امام جمعه رشت، 
مرحوم سيد احمد شخصاً در ضمن سفر به گيان، اين مدرسه را در تقويت مرحوم احسان بخش تعطيل نمود. رك: 
خاطرات منتشرنشده حجت االسام سيد علی ميرعبدالعظيمی، آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان. 

4. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
5. آن گونه كه در همين مدخل نيز از ايش��ان به عنوان استاد س��يد احمد نام برده شده است؛ بنگريد به صفحه 

758 مدخل خمينی. 
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بر عزل منتظری[ دفاع كرد.«1 
در مورد اين بخ��ش نيز گفتنی آن ك��ه، رنجنامه متنی طوالنی نيس��ت بلکه نامه ای 
طوالنی خطاب به مرحوم منتظری بوده اس��ت. در اين مدخل، محتوای تاريخی و مهم 
رنجنامه در حداقل ممکن بازتاب داده شده و از اين منظر، به مرحوم سيد احمد اجحاف 
شده است؛ چه اينکه ايش��ان در رنجنامه، مواضع نهايی سياسی خود پيرامون بسياری 
از جريان ها و گروه های سياسی ايران را بازگو كرده اس��ت و از اين منظر، نامه مذكور از 
اهميتی فوق العاده برخوردار است كه در نگارش زندگی سياسی سيد احمد بايد به طور 

حداكثری بازتاب می يافت.
اين نامه تاريخی به داليل نامعلوم در حال حاضر سال هاست كه توسط مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام تجديد چاپ نمی شود و مشخص نيست آن مركز به چه دليل از زير بار اين 

مسئوليت شانه خالی می كند. 
11. در صفحه 760 به فعاليت های علمی مرحوم سيد احمد خمينی اشاره می شود و 
از »تدريس كفايه به مدت دو سال برای برخی از اعضای دفتر امام« به عنوان يکی از اين 
فعاليت ها نام برده می شود: »پس از ارتحال امام خمينی... سيد احمد خمينی... مسئوليت 
بيت امام، توليت حرم امام و توليت مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار امام خمينی نيز بر عهده 
ايشان بود. در همين اوان، وی به مدت دو سال كفايه آخوند خراسانی را برای جمعی از 

اعضای دفتر امام تدريس می كرد.«
تدريس كفايه برای اعضای دفتر امام به معنای آن است كه اوالً الاقل بخشی از اعضای 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تا كفايه هم از سابقه تحصيل حوزوی برخوردار نبوده اند 
كه اين مسئله با مسئوليت خطير ايشان در امر تنظيم و نشر آثار امام خمينی، رهبر كبير 
انقاب اسامی و از شخصيت های طراز اول حوزوی، تناسب نداشته است و ثانياً اشاره 
به تدريس كفايه كه به عنوان نماد وجهه علمی و حوزوی سيد احمد مطرح شده است، 
خود اثبات كننده عدم برخورداری ايشان از سوابق حوزوی پررنگ بوده است و با وجود 
اين، مشخص نيس��ت وی به چه منظور و با تکيه بر كدام پش��توانه علمی، در سال های 
اوليه پس از پيروزی انقاب اسامی و پيش از اذعان به اشتباه بودن آن اظهارنظرها، به 

نظريه پردازی در امور كان اداره كشور می پرداخته  است.2 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص760. 
2. برای اطاع از برخی تئوری پردازی های كان مرحوم سيد احمد خمينی رك: »نظريات سيد احمد خمينی 
درباره نحوه اداره مملکت«، اطاع��ات، 23مهر 1358، ش15977، ص1و2؛ همچني��ن رك: اطاعات، 24مهر 

1358، ش15978، ص4 و 9. 
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عاوه بر اينکه خاف مدعای نويسنده، رياست دفتر امام خمينی در جماران بر عهده 
مرحوم توسلی بوده است و حال آن كه نويسنده ضمن عدم اشاره به اين موضوع، به طور 

مطلق رياست دفتر امام را به سيد احمد نسبت داده است. 
12. نويس��نده در بخش مربوط به مقام علمی مرحوم سيد احمد، درگيری سياسی را 
مانع نشر آثار علمی ايشان دانسته است: »تقريباً سراسر زندگی سيد احمد خمينی، بر 
خاف برادر فقيدش حاج آقا مصطفی، درگير امور و مديريت سياسی بود. به همين علت 

فرصت تدوين و انتشار آثار علمی را نيافت.«1 
مطالب پيش��ين از چند جهت قابل نقد اس��ت؛ نخس��ت آنکه اگر »درگيری مديريت 
سياسی« مانع از انتشار آثار علمی باشد، چطور خود حضرت امام در سنين كهن سالی و 
با وجود آنکه رهبر مبارزات بود و به رغم شرايط سختی كه در تبعيد داشت، به نگارش 

كتاب گران سنگ تحريرالوسيله دست زدند؟ 
ديگر آنکه حاج آقا مصطفی نيز از ابتدای نهضت امام درگير مسائل سياسی بودند و لذا 
در سال 41 و در آستانه آغاز قيام اسامی، آقا مصطفی 32 سال داشته است و از آن پس 
مدام درگير تبعيد و مبارزات سياسی بودند و در يک مقايسه می توان گفت سيد احمد 
در س��ال 56 و پس از رحلت برادرشان كه به طور مس��تقيم وارد مبارزات سياسی شده 
است، 32 سال داشته است و لذا از اين حيث، هر دو در شرايطی مساوی برای تحصيل 
قرار داشته اند و از اين گذشته، در نامه های متعددی، امام راحل به سيد احمد توصيه به 
جديت در علم آموزی نموده اند و اين نشان می دهد كه از منظر امام، وظيفه اصلی ايشان 
طلبگی و تحصيل بوده است و لذا فرصت تحصيل برای وی فراهم بوده و به عاوه، تکليف 
و توصيه پدر هم بر آن صحه گذاشته اس��ت. پس ورود در مبارزات سياسی دليل خوبی 
برای عدم انتشار مطالب علمی نيست و اين مسئله بيش��تر ريشه در عدم توفيق علمی 
مرحوم سيد احمد دارد. چه اينکه مرحوم سيد مصطفی خمينی، بسياری از آثار علمی 
خود را در دوران تبعيد و در اوج مبارزات سياسی نگاش��ت و در تمام اين مدت، تأليف، 

تحصيل و تدريس را رها نکرد، همان گونه كه امام راحل نيز تدريس را رها نکردند. 
13. درباره مراسم تدفين سيد احمد نيز حميد انصاری در بيانی غلوآميز در اين زمينه 

می نويسد: »پيکر وی پس از مراسمی پرشکوه كه يادآور تشييع امام بود...« 
گفتنی اس��ت با مراجعه به مستندات و تصاوير موجود، مش��خص می شود كه مراسم 
تشييع تاريخی پيکر مطهر امام همچنان بی مانند اس��ت و گرچه مردم در تشييع پيکر 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
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يادگار عزيز امام نيز س��نگ تمام گذاشتند ولی اين دو مراس��م هرگز از حيث عظمت و 
شکوه قابل قياس نيست. لذا بر اساس توصيه تاريخی حضرت امام مبنی بر پرهيز از غلو و 
اغراق در بيان مسائل تاريخی، نويسنده مدخل نبايد در روايت مراسم تشييع مرحوم سيد 
احمد– به واسطه عايق شخصی به ايش��ان- دچار نقيصه اغراق گويی گردد؛ كما اينکه 
حضرت امام در يادداشت هايی كه بر زندگی نامه مکتوب خود نوشته اند، پرهيز از اغراق 
را در مورد ويژگی های شخصيتی مادر مکرمه شان، به سيد حميد روحانی تذكر داده و از 
اين حيث، عقانيت و امانت داری تاريخی را بر احساسات مادر- فرزندی ترجيح داده اند.1
نکته مهم ديگر در مورد رحلت حاج سيد احمد آقا، عدم اشاره به مشکوك بودن مرگ 
ايشان و حرف و حديث های پردامنه ای است كه به دنبال آن به وجود آمد و در مواردی 
فرزند وی جناب سيد حس��ن خمينی را نيز به اظهار نظر و واكنش واداشت.2 تاريخ نگار 
انقاب اس��امی س��يد حميد روحانی، ضمن تأييد ضمنی مرگ مشکوك سيد احمد 
خمينی، در اين زمينه چنين نوشته است: »در آن روزها شايع بود كه دست های مرموزی 

در اين فاجعه نقش داشتند.«3 
14. بخش معظم مواضع و رويکرد سياس��ی مرحوم س��يد احم��د خمينی مربوط به 
سال های پس از ارتحال حضرت امام است كه شامل پنج سال و نه ماه از زندگی اوست و 
ايشان در اين مدت بيانات مهمی در زمينه حمايت از مقام معظم رهبری و نقد عملکرد 
مسئولين اجرايی و در رأس آنها آقای هاشمی رفس��نجانی داشته است. در اين مدخل 
به اين موضوعات كه در منابع متعدد منعکس ش��ده، هيچ اشاره درخوری نشده است. 
و از همه مهم تر آن كه نويسنده سعی كرده است س��يد احمدی را روايت كند كه خود 
می پسندد؛4 چه اينکه از دوران- حدود 6 ساله- پس از رحلت امام، تنها به نقش آفرينی 
وی در انتخاب رهب��ری، همچنين به زندگی در انزوا و س��خنرانی هايی در نقد عملکرد 

1. برای اطاع از برخی توصيه های امام پيرامون پرهيز از اغراق گويی در تاريخ نگاری، رك: سيد حميد روحانی، 
نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص24-14. امام در ذيل عبارت »دانا و روشن ضمير« كه توسط سيد حميد روحانی 
به عنوان اوصاف مادر ايشان ذكر شده بود، خط می كشد و به عنوان تذكر، چنين می نويسد: شما از كجا می دانيد 
كه بانويی كه سده پيش در يکی از روستاهای ايران می زيسته، دانا و روشن ضمير بوده است؟ )رك: همان، ص14.( 
2. اين واكنش در پی انتشار بخشی از اظهارات س��عيد امامی انجام پذيرفت كه جزئيات آن از حوصله اين بحث 

خارج است.
3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، ج1، ص45. 

4. اين رويه جهت دار در روايت شخصيت های سياسی، مصداق بارز تحريف معنوی تاريخ انقاب اسامی است. 
توصيف نويسنده مدخل در روايت مواضع سياسی س��يد احمد در فرآيند زمان، با نواقص و ناگفته های پرشماری 
همراه است كه با توجه به دسترسی نويسنده به همه اسناد مرتبط با مرحوم سيد احمد آقا، انعکاس گزينشی اين 
اسناد و امتناع از درج برخی از ابعاد زندگی و مواضع سياسی س��يد احمد را بايد ناشی از نوعی مهندسی جهت دار 

دانست كه كامًا آگاهانه و عامدانه به نگارش چنين روايتی منتهی شده است. 
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برخی مس��ئولين، آن هم به طور اجمالی و مبهم 
بسنده كرده اس��ت. حال آنکه در اين دوران سيد 
احمدی را می شناس��يم كه در بس��ياری موارد از 
عملکردهای پيش��ين خود عدول كرده و بر برخی 
اشتباهاتش اذعان دارد و به طور تمام قد در حمايت 
از رهب��ری آيت اهلل خامن��ه ای قيام كرده اس��ت، 
در عين حال به عملکردها و سياس��ت گذاری های كان اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی 
دولت سازندگی نيز انتقادهای جدی دارد و از منظر محرومان و مستضعفان جامعه، به 

مطالبه گری به منظور تحقق عدالت اجتماعی می پردازد. 
سيد احمد خمينی در رنجنامه، نکات مهمی را در مورد عملکرد سياسی خود روايت 
می كند، كه نشان از ابراز اشتباهات سياسی ايشان و نيز اذعان به تطور فکری و سياسی 

است. در ذيل، برخی از آنها را عيناً نقل كرده ايم: 
1. »ماك نوشته من رضايت حق است و روشن شدن حقيقت؛ و قدر مسلم اين است 
كه پس از اين نوشته حرف و حديث ها و تهمت ها از طرف همان طيفي كه در اين نامه از 
آن سخن رفته است آس��وده ام نگذارند. ولي چه باك، هر چه درباره من بگويند پذيرايم 
ولي ناسزا مطالب اين نامه را تغيير نخواهد داد. از آنجا كه در متن وقايع انقاب خصوصاً 
در جزء جزء ماجراي حضرتعالي و برخورد گرم و صميمانه حضرت امام با شما و تاش 
معظم له براي نجاتتان از چنگال توطئه گران و نفوذي ها ب��ودم فکر كردم اگر حقايق را 
بازگو نکنم به اسام و انقاب و امام و مردم خيانت كرده ام. چه بسا نسل معاصر و آيندگان 
بر اساس ناآگاهي تصور كنند كه جنابعالي را يک شبه و بدون مقدمه كنار گذاشته اند در 

حالي كه به هيچ وجه اين گونه نبوده است.«1
2. »بعد از انقاب من مانند امروز شما، فکر مي كردم كه مي شود منافقين و ليبرال ها 
و ساير گروه هايي كه در مبارزه دخالت داشتند را جذب نمود، به آنها نزديک شدم، من 
بارها به مرحوم شهيد واالمقام دكتر بهش��تي و آقايان هاشمي و خامنه اي مي گفتم اگر 
شما به مسئله اي رسيديد من به آن عمل مي كنم ولي معتقدم كه اين گروه ها را مي شود 

جذب كرد. ديري نپاييد كه ديدم اين گروه ها سرم كاه گذاشته اند.«2
3. »ش��بي تا صبح فکر كردم و به اين نتيجه رس��يدم كه من غير از آقايان بهش��تي و 

1. رنجنامه، ص14.
2. همان، ص20. 

سيد احمد خمينی در رنجنامه، 
نکات مهمی را در مورد عملکرد 
سياسی خود روایت می کند، که 
نشان از ابراز اشتباهات سياسی 
ایشان و نيز اذعان به تطور فکری 

و سياسی است
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هاشمي و خامنه اي و افرادي كه در اين رديف مي باشند هس��تم، آنها خود با بقيه فرق 
مي كنند ولي من فرقم با بقيه اين است كه تنها فرزند امام هستم و تنها به خاطر فرزند 
امام بودن است كه مورد عاقه دوستان و بعضي از مردم هستم، تصميم گرفتم اين مسئله 
را بنويسم و هيچ كاري كه برخاف ميل رهبري و دوس��تان مورد اعتماد رهبري است 
انجام ندهم و اين مطلب را نوش��تم و روزنامه ها هم منعکس كردند. هميشه از خداوند 
خواسته ام تا در موضعي كه بايد باشم قرارم دهد و هيچ گاه ادعايي بيش از آنچه هستم 
نداشته باش��م. از قبيل من، هزاران طلبه در حوزه ها مش��غول درس و بحث اند كه تنها 

فرقشان با من در اين است كه فرزند امام نيستند.«1

تسليت به مناسبت ارتحال امام
نويسندگان مدخل در مورد پيام های تسليت به مناسبت ارتحال امام، چنين آورده اند: 
با اعام رس��می ارتحال رهبر جمهوری اس��امی ايران افزون بر ژان 
پل دوم، رهبر مسيحيان كاتوليک جهان بس��ياری از سران كشورهای 
مختلف س��ازمان های بين المللی احزاب و گروه ها از آن بزرگوار تجليل 
به عمل آورده و طی نامه های رس��می ارس��الی به آي��ت اهلل خامنه ای 

رئيس جمهور وقت و به مردم ايران تسليت گفتند.2
نويسنده در حالی بيان می دارد كه پيام ها به »آيت اهلل خامنه ای رئيس جمهور وقت« 
ارسال می شد كه ايشان، بی درنگ و با اجاس فوق العاده مجلس خبرگان به عنوان رهبر 

انقاب اسامی انتخاب شده بودند. 

اماکن و مؤسسات منسوب به امام
در صفحه760 درب��اره زادگاه امام در خمين توضيحاتی ارايه ش��ده اس��ت؛ در حالی 
كه نويس��نده برای نگارش اين بخش، به هيچ منبعی ارجاع نداده اس��ت.3 عاوه بر غير 
مستندنگاری كه از ايرادات مهم در يک مدخل دانشنامه ای محسوب می شود، نويسنده 
در اين بخش ادعاهايی را مطرح كرده است كه نيازمند دليل و سند تاريخی هستند. در 

ادامه به برخی از مشکات مربوط به اين بخش، به تفکيک اشاره می شود: 

1. همان.
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص782. 

3. با توجه به دسترسی نويسنده اين بخش به اسناد خانوادگی امام خمينی، انتظار آن بود كه مطالب اين بخش، 
بيش از ساير سرفصل های مدخل، مستند به اسناد و منابع متقن- اعم از اسناد منتشرشده و منتشرنشده- باشد.
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1. يکی از مهم ترين مطالب ادعايی نويس��نده مربوط به بخش��ی اس��ت كه وی تاريخ 
خريداری منزل پدری امام در خمين را نقل و ادعا می كند زادگاه امام راحل در خمين را 
جد ايشان، در سال 1355ق خريداری كرده است: »جد ايشان كه با دعوت اهالی خمين 
از نجف به اين ش��هر مهاجرت كرده بود، اين بن��ا را در 15 ربيع االخر 1355 خريداری 

كرد.«1 
جهت اطاع نويس��نده محترم بايد گفت ك��ه تولد حضرت امام)ره( مربوط به س��ال 
1321ق است.2 پس چطور می شود كه جد ايشان اين خانه كه زادگاه امام بوده است را 
در سال 1355ق يعنی 34 سال بعد از تولد ايشان خريداری كرده است! حال آنکه ورود 
س��يد احمد هندی جد امام به خمين مربوط به صد س��ال قبل از اين تاريخ و در حدود 
1250ق بوده و تاريخ ازدواج او در سال 1257ق بوده است و بنابر آنچه در همين مدخل 
ذكر شده، جد امام در اواخر سال 1285ق يا اوايل 1286ق در خمين درگذشته اند.3 با 
تاريخ مندرج در مدخل و با استفاده از مطالب نويس��نده اين بخش از مدخل، جد امام 
می بايست 105 سال بعد از ورودش به خمين و حدود 70 سال بعد از وفاتش اين خانه 

را در خمين خريده باشند! 
دقت در نقل تاريخ وقايع، مهم ترين ركن در يک مدخل دانشنامه ای است كه به زندگی 
يک شخصيت مشهور می پردازد. اشتباهاتی از اين دست ممکن است ناشی از عدم احاطه 
و تسلط علمی نويسنده باشد؛ يا به بی دقتی و بی اطاعی ارزياب های محتوايی برگردد يا 
به تسامح در مرحله انتشار مربوط باشد كه در هيچ كدام از اين موارد، بروز اشتباهاتی از 
اين دست، قابل اغماض و توجيه و پذيرش نيست و از اين حيث، ضروری است متوليان 
دايره المعارف بزرگ اس��امی در اسرع وقت نس��بت به اصاح اين مورد و موارد مذكور 
مشابه، اقدام نمايند تا با توجه به اعتبار و اشتهار اين دايره المعارف در محافل علمی ايران 
و خارج از ايران، از بازنشر اشتباهات تاريخی- علمی در مورد زندگی امام راحل، در داخل 

و خارج پيشگيری گردد.
2. در ذيل عنوان »بيت ام��ام در قم«، جناب حميد انصاری، تاري��خ ازدواج امام با بانو 
خديجه ثقفی را در سال 1309شمسی درج كرده است: »امام خمينی)ره( پس از ازدواج 
با خانم خديجه ثقفی در 1309ش، خانه ای در خيابان ارم )محله الونديه( اجاره كرد.«4 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص760. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص33. 

3. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص666. 
4. همان، ص760. 
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اين تاريخ در حالی نقل ش��ده كه در ج��ای ديگر از 
همين مدخ��ل، تاريخ ازدواج ام��ام، بهمن 1308ش 
مطابق رمض��ان 1348ق ذكر ش��ده اس��ت.1 يعنی 
نويس��نده عاوه بر اينکه در نقل تاري��خ ازدواج دچار 
اشتباه شده است، حتی در تناس��ب با همين مدخل 
نيز، دچار تناقض گويی شده است. اين مسئله، نشان از 
نوعی تشتت محتوايی و ناهمگونی در متن و نماياننده 
عدم اطاع نويس��ندگان يک بخش از مدخل، از بقيه 

مطالب نوشته شده توسط نگارندگان بخش های ديگر همين مدخل است. البته در اصل، 
تناقض در يک مدخل به رغم برخورداری از چند نويسنده، امری است كه بايد در بخش 
ويرايش و ارزيابی محتوايی سامان يابد؛ خصوصاً در مدخل مرتبط با بنيانگذار جمهوری 

اسامی ايران كه قطعاً رياست محترم دايره المعارف آن را از نظر گذرانده اند. 
3. در بخش ديگری از بحث، به منزل امام خمينی در محل��ه يخچال قاضی به عنوان 
كانون مبارزات روحانيون اش��اره ش��ده، و نويس��نده نطق های مهم ام��ام در ماجرای 
انجمن های ايالت��ی و واليتی و قي��ام 15 خرداد را ب��ه منزل امام مربوط كرده اس��ت: 
»منزل امام در محله يخچال قاضی ق��م... به محل مراجعه مقلدي��ن امام و كانون گرم 
مب��ارزات روحانيون در ايران مبدل گش��ت. اين م��کان يادآور نطق ه��ای مهم امام در 
ماجرای انجمن های ايالتی و واليتی و قيام 15 خرداد و س��خنرانی تاريخی ايشان عليه 

كاپيتوالسيون می باشد.«2 
گفتنی آن كه س��خنرانی امام كه منجر به قيام 15 خرداد شد، در روز 13 خرداد 42 و 
در مدرسه فيضيه انجام شده است، نه در منزل ايشان در محله يخچال قاضی.3 لذا عطف 
موارد فوق نادرست است و اين سخنرانی ربطی به منزل ايشان ندارد كه آن منزل يادآور 

اين نطق مهم امام باشد.
در ماجرای انجمن های ايالتی و واليتی نيز نطق تاريخی مش��هور و مهمی كه در عداد 
سخنرانی های 15 خرداد و كاپيتوالسيون باشد، از امام سراغ نداريم و ايشان در آن برهه 
تاريخی، بيشتر با نامه نگاری با علمای باد و انتش��ار برخی پيام ها و اظهارنظر مکتوب 
پيرامون اين مقوله )مانند درخواست توضيح از امام درباره مصاحبه نخست وزير كه در 

1. همان، ص668. 
2. همان، ص761. 

3. صحيفه امام، ج 1، ص243. 

رنجنامه متنی طوالنی نيست 
بلکه نامه ای طوالنی خطاب به 
مرحوم منتظری بوده است. در 
این مدخل، محتوای تاریخی 
و مهم رنجنامه در حداقل 
ممکن بازتاب داده شده و 
از این منظر، به مرحوم سيد 

احمد اجحاف شده است
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تاريخ 1341/8/21 انجام داده بود(، به فعاليت سياس��ی می پرداختند. البته در كوران 
فعاليت های سياسی مربوط به واقعه انجمن های ايالتی و واليتی، سخنرانی های كوتاه، در 
جمع های نه چندان پرشمار، از امام سراغ داريم كه نوعاً در منزل ايشان انجام شده است.1 
همچنين پس از پيروزی روحانيت در نهضت دوماهه مربوط به تصويب نامه انجمن های 
ايالتی و واليتی، امام در آغاز درس شان صحبت هايی را ايراد فرموده اند2 كه اين سخنرانی 

مهم نيز ربطی به منزل امام ندارد.3
4. نويسنده در مورد بيماری حضرت امام و انتقال ايشان به بيمارستان قلب تهران نيز 
به اشتباه تاريخ انتقال را روز 2 بهمن 1358 نقل كرده است: »به دليل عارضه قلبی و به 
توصيه پزشکان، در دوم بهمن 1358 جهت مداوا به بيمارستان قلب تهران منتقل شد.«4 
گفتنی است، انتقال حضرت امام به تهران جهت مداوا، مربوط به روز 3 بهمن 1358 
است نه 2 بهمن. تاريخ دقيق انتقال به تهران، هم در روزنامه های رسمی درج شده است5 
و هم دفتر امام به مناسبت بيماری امام و انتقال ايشان به تهران، بيانيه ای صادر كرده6 كه 

در آن، تاريخ دقيق انتقال را درج كرده است. متن اين بيانيه به قرار زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ملت شريف مبارز ايران!
به علت مختصر كس��الت قلبی امام، پزش��کان معالج صاح دانستند 
امام در يکی از بيمارستان های قلب تهران بس��تری شود. به دنبال اين 
تصميم، امام ساعت 7/30 دقيقه بعد از ظهر چهارشنبه 58/11/3 از قم 
به سوی تهران حركت فرمودند. حال امام خوب، و جای نگرانی نيست. 

از احساسات پاك عموم مردم مبارز تشکر می كنيم. 
قم- دفتر امام خمينی7
5. در مورد بخش مربوط به بنای حرم امام خمينی نيز انتقاداتی به مدخل وارد است. از 
جمله آنها، عدم توجه به نقدهای مطرح شده به ساختار، معماری و تداعی معانی مازم 
با مشاهده اين بناست. نويسنده در روايتی يک سويه و كامًا جهت دار، معماری حرم امام 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص203-206.
2. همان، ص225-230. 

3. گفتنی است درس های امام در اين برهه در مسجد اعظم برگزار می شده است.
4. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان.  

5. رك: اطاعات، ش16058، پنجشنبه 4 بهمن 1358، ص2.
6. غير از دفتر امام، شورای انقاب، پزشکان امام، دفتر آيت اهلل مرعش��ی نجفی و برخی ديگر نيز بيانيه هايی در 

اين مورد صادر كرده اند. 
7. اطاعات، همان. 
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را مصداقی از معماری اصيل اسامی و ش��يعی معرفی می كند كه هر زائری را مجذوب 
می سازد! وی در اين مورد می نويسد: »كليات معماری و طرح حرم نشئت گرفته از روح 
معماری اصيل و سنتی اس��امی خصوصاً شيعی است كه با اس��تفاده از ابعاد و هندسه 
خاص و مصالح و رنگ ها و تلفيق هنر و معماری اس��امی و مدرن، از آن نمادی ساخته 
اس��ت كه هر بيننده و زائری را مجذوب خود می كند، خصوصاً با توجه به وسعت حرم و 

ارتفاع بلند و مناسب و نيز يکپارچگی آن.«1 
از آنجا كه حضرت امام رهبر يک انقاب دينی اس��ت و حرم ايشان يک مکان مقدس 
است، توجه به مفاهيم دينی مرتبط با معماری، و تداعی معانی القايی از مشاهده سازه 
حرم مطهر، مسئله ای بسيار مهم اس��ت كه نبايد از پرداختن به آن در بخش مربوط به 
معرفی حرم امام غفلت می شد. در اين نوشته، به انتقادات منتقدانی كه معماری به كار 
رفته در س��اخت حرم را كامًا التقاطی و نه تلفيقی برمی شمارند، و همچنين به مصالح 

وارداتی برای تزئين حرم و نيز، به نام معمار غير ايرانی سازه هيچ اشاره ای نشده است.
نقد ديگری كه پس از افتتاح سازه حرم در طيف گس��ترده ای از زائران و دوست داران 
امام راحل مطرح شد، تجمات غير ضروری و معماری اشرافی حرم بود. اين نقدها وقتی 
به متوليان امر وارد می شد كه زائران، به زيارت امامی آمده بودند كه ساده زيستی يکی 
از شاخصه های شخصيتی بارز او در تمام عمر بوده اس��ت. امامی كه با تأسی به موالی 
متقيان، علی عليه السام، تا واپس��ين روزهای حيات نورانی شان بر عهد با محرومين و 
بر سلوك ساده زيس��تانه اس��توار بودند. به يک نمونه از اين ساده زيستی در مورد منزل 
ايشان در جماران، در همين مدخل اشاره شده و چنين آمده است: »امام توصيه كرده 
بود منزلی ساده برای او در نظر گرفته شود و گفته بود در غير اين صورت به قم مراجعت 

خواهد نمود.«2 
با وجود اين، چگونه وقتی امام در تمام س��ال های حيات خود، ساده زيستی را مبنای 
انتخاب خانه و اس��تفاده از امکانات زندگی قرار می دهند، حتی اجازه تکميل حسينيه 
جماران را نداده است، از س��اخت حرمی مجلل و خارج از عرف كه تداعی كننده نوعی 
تجمل و اشرافيت ناسازگار با روحيه و سيره امام اس��ت، ناراضی نباشند؟! بديهی است 
توسعه حرم ش��ريف امام و ايجاد امکانات مختلف به واسطه تشرف ميليونی زائران مزار 
ايشان، هيچ مورد نظر و نقد نيست، چه اينکه حس��ينيه ايشان در جماران نيز در زمان 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص762. 
2. همان، ص761. 
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حيات امام در جوار بيت شريف شان مورد رفت و آمد 
مردم بود. آنچه م��ورد نقد جدی اس��ت زيورآرايی و 
تجمات غير ضروری و زرق و برق هايی است كه اذهان 
زائران را با پرس��ش های جدی در مورد ناس��ازگاری 
اين سازه با س��يره و س��لوك امام مواجه می كند. اين 
رويه غلط و مغاير با س��يره و انديش��ه ام��ام، موجب 
دل آزردگ��ی و ناراحتی طيف ه��ای مختلف مردمی و 
موجب واكنش های منفی بسيار، به متوليان بازسازی 
حرم امام شده اس��ت كه در اين نوشته هيچ بازتابی از 
اين واكنش ه��ای منفی مردمی و نخبگانی مش��اهده 
نمی شود و نويسنده كه خود از مس��ئوالن و متوليان امر بوده است، در تمام بخش های 
نوشته خود، تاش در تمجيد از كار ساخت حرم امام دارد و جز زيبايی چيزی نمی بيند 
و نمی گويد. در حقيقت به نظر می رسد نويسنده آبروی خود را به تمجيد مطلق از سازه 
حرم گره زده است و لذا نمی تواند يا نمی خواهد با بازتاب نقدهای مطرح شده، عملکرد 

خود و مؤسسه متبوع خود را زير سؤال ببرد. 
در اين مدخل، به اش��کاالتی كه به اين بنای جديد حرم امام وارد شده است از جمله 
اش��رافيت گرايی و تجمل گرايی اشاره ای نشده اس��ت. عاوه بر اينکه عده ای می گويند 
كه اين بنا كامًا التقاطی اس��ت نه اسامی. در ادامه به بررس��ی اين بنا از نگاه منتقدان 

می پردازيم. 
امام در حکم اولي��ه ای در خصوص مصای ته��ران در روز 1367/8/23 می نويس��د: 
»ان شاء اهلل در كنار س��اختن مصای تهران، در س��اختن  بينش كفرستيزی مسلمانان 
موفق باشيد. ضمناً سادگی مصا بايد يادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسام 
باشد. و ش��ديداً از زرق و برق ساختمان های مساجد اس��ام امريکايی جلوگيری شود. 
خداوند تمامی دست اندركاران برپاكننده مس��اجد اهلل را تأييد فرمايد.1 در واقع امام بر 
سادگی تأكيد كرده و زرق و برق ها را مختص مساجد اسام امريکايی معرفی كرده اند. 
مؤسسه حفظ آثار امام به عنوان س��ازندگان بنای جديد حرم امام، دقيقاً پا جای همان 
اسام امريکايی گذاشته اند و حرمی در شأن فراعنه و جباران را برای امام خمينی تدارك 

ديده اند.

1. صحيفه امام، ج 21، ص188-189. 

مرحوم سيد احمد در سنين 
جوانی وارد سياست و مبارزه 
شده و تقریبًا تا حدود زیادی از 
درس و بحث بازماند. او پس از 
شهادت سيد مصطفی نيز تالش 
کرد فعاليت های مبارزاتی 
برادر را پی بگيرد و ناگزیر 
جانشين او گشت و مدیریت 
برخی از کارهای مرتبط با دفتر 

امام را بر عهده گرفت
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مسيح مهاجری مديرمسئول روزنامه جمهوری اسامی و از نزديکان مرحوم هاشمی 
رفسنجانی، در يادداشتی به تاريخ 28 ارديبهشت 1394 با عنوان »فاصله حرم تا فرهنگ 

امام خمينی« می نويسد: 
فضای بسيار وسيع، س��قف و پايه های بسيار مس��تحکم و ديوارهای 
ضخيم بتونی اط��راف، چنان توجه م��را به خود جلب ك��رده بودند كه 
نتوانستم با حال عادی هميشگی مشغول زيارت شوم و بدون آنکه بفهمم 
چه كرده ام از همان مسير برگشتم و غرق در اين تفکر شدم كه آيا امام 
خمينی با اين هزينه كردن برای مقبره خود موافق است؟ در مسير رفت، 
به هتل، تاالرها،  پاساژها، فروش��گاه ها، گلدسته ها، گنبدهای كوچک و 
بزرگ و ساير ساخت وسازهای پر زرق و برق كه در مجموعه ای با عنوان 
حرم امام خمينی ساخته شده اند خيره ش��ده بودم و بدون آنکه ذره ای 
ترديد كنم آنها را وصله های ناچسبی برای حرم امام خمينی يافته بودم، 
اما هنگامی كه آن تونل و آن فضای وسيع و پرهزينه زيرزمين را ديدم، 
غربتی وصف ناش��دنی برای امام خمينی احس��اس كردم كه تا آن روز، 
احساس نکرده بودم. در مسير بازگش��ت، تا زمانی كه به خانه رسيدم، 
نتوانستم خود را از سؤالی كه با آن درگير شده بودم رها كنم. فردای آن 
روز، آنچه ديده بودم را با يکی از دوس��تان مط��رح كردم. او گفت طبقه 

باالی حرم را اگر ديده بودی چه می كردی؟1
چند روز بعد محمدعلی انصاری سرپرست آس��تان امام خمينی و سرپرست مؤسسه 

تنظيم و نشر آثار امام، طی يادداشتی طوالنی به مسيح مهاجری پاسخ داد: 
جناب آقای مهاجری به يقين حرم های ائمه و امام زادگان برجسته با 
همه زرق و برق و گنبد و گلدس��ته و رواق و ايوان های طاكاری شده و 
ضريح های مرصع كه هر روز بر ش��کوه و عظمت آنان افزوده می شود نه 
تنها- آن گونه كه جنابعالی در نوشته تان القا كرده ايد- مايه غربت اهل 
بيت نيستند كه مايه عظمت و افتخار شيعيان و يکی از مهم ترين عوامل 
ماندگاری ياد و نام آنان می باشند. تصور نمی كنم ميان زندگی زاهدانه 
موالی متقيان كه به فرموده او ش��يعيان طاقت تحم��ل آن را ندارند با 
حرم مجلل او در نجف اشرف وصله ناچسبی وجود داشته باشد. من فکر 

1. جمهوری اسامی، س36، ش10310، دوشنبه 28 ارديبهشت 1394، ص3. 
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می كنم مشکل از اينجا سرچشمه می گيرد كه ما تصور كنيم حرم امام 
يعنی خانه امام در جماران و قم.1

يحيی نوريان كارشناسی ارشد معماری در مقاله ای به نقد علمی بنای حرم امام خمينی 
پرداخت و چنين نوشت: 

معم��اری جديد مرقد ام��ام خمينی)ره( يک معماری التقاطی س��ت 
كه آميخته ای از معماری مس��يحی، نگاره های اس��امی، عناصر ايران 
باستانی و يا عناصر ابداعی و دست آخر موتيف هايی شيعی را در كنار هم 
به نحوی غير اصولی و غير هنرمندانه جمع  كرده اس��ت. به اين ترتيب 
مانند هر معماری التقاطی ديگر ظرفي��ت آن را دارد كه در هر جز خود 
ستودنی باشد و در كلياتش انتقاد هر متخصصی را برانگيزد؛ هر چند به 
نظر می رسد به دليل فرمايش های گوناگون اوليای امر، چندان در اجزا 
هم موفق ظاهر نشده اس��ت. عمده تاش در معماری اخير حرم امام را 
می توان معطوف به اشرافيت و استياطلبی مسئولين امر دانست كه به 
نوعی با بديل های مسيحی عصر باروك تطابق دارد و با اشارات مستقيم 
رهبری در مورد خطر تحريف امام مس��تضعفين نيز بی ارتباط نيست. 
جالب توجه آن كه در آن دوران نيز اش��راف و اربابان كليسای مسيحی 
فکر می كردند با تجمل و شکوه هر چه بيشتر می توانند جايگاه اجتماعی 
خود را نزد مردم محکم تر كنند. فرار مسئوالن امر از پاسخ گويی و چماق 
معماری ايرانی- اسامی كه بر سر منتقدان آورده اند چندان دور از ذهن 
نبود؛ اما شگفت آورتر آن است كه جريان متخصص معماری )شايد تنها 
به دليل نزديکی بيشتر فکری با جريان مسئول امر( در مقابل اين حركت 
نادرست و غير اصولی موضع گيری روشنی نداشته اند. معماری اين گونه  
حرم امام آن گونه كه مس��ئول مس��تقيم امر گزارش می كند اصًا يک 
ضرورت نبوده است بلکه بيشتر فرصتی تلقی شده است تا شخصيت و 
نگاه و آرمان امام توسط جريانی خاص مصادره به مطلوب و وارونه نمايان 
شود و يک پايگاه اشرافی خاص در نقطه ای مستعد برای جريانی خاص 

1. »پاس��خ محمدعلی انصاری به شبهه های مطرح شده درباره س��اخت حرم امام خمينی«، سايت خبرآناين، 
دوشنبه 11 خرداد 1394، به آدرس:

 http://www.khabaronline.ir/detail/421738/Politics/leader
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بنا شود.1 
روزنامه كيهان نيز در يادداشتی به قلم ايرج نظافتی به نقد حرم امام پرداخت: 

اين روزها اگر راهتان به حرم مطهر امام خمينی)ره( افتاده باشد حتماً 
خواهيد ديد كه ديگر از آن مرقد امام مس��تضعفين و پابرهنگان خبری 
نيست؛ بلکه با قصری باشکوه روبه رو می ش��ويد كه نمی تواند نماد امام 
مبارز و مخالف كاخ نشين ها باشد. و ديگر از آن مرقد زيبای امام كه آجر 
آجرش با اشک و ماتم و اوج خلوص نيت مهندسان و معماران و كارگران 
و نجاران و آهنگران و... س��اخته ش��ده خبری نيس��ت!... اگر صريح تر 
بگوييم، ديگر نه در سايت جماران نيوز می شود امام خوبی ها را به خوبی 
شناخت و نه در مرقد ايشان، كه با معماری كاخ گونه، قصر پادشاهان را 
تداعی می كند! بلکه بايد امام را از ش��يوه های ديگری شناخت و زيارت 

كرد.2 
به همت پژوهش��گاه هنر و فرهنگ اس��امی حوزه هنری تهران، نشستی پژوهشی با 
موضوع »زيبايی شناسی و مردم شناسی حرم امام خمينی)ره(« با حضور دكتر ابراهيم 
فياض )مردم شناس(، دكتر محمد رجبی )تمدن پژوه(، حجت االسام رضا غامی رئيس 
مركز پژوهش های علوم انس��انی اس��امی صدرا، دكتر گودرزی )صاحب نظر معماری 
اس��امی( و دكتر وحيد يامين پور به عنوان مجری در روز 20 خرداد 1394 در س��الن 
سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد. در اين نشس��ت به طور تفصيلی به نقد و بررسی 

حرم امام خمينی پرداختند. دكتر فياض در اين جلسه گفت: 
انقاب امام انقاب جهانی بود. تا چه ح��د جهانی بودن انقاب امام و 
جهانی بودن شخصيت امام در شهرسازی های شهر آفتاب اطراف مرقد 
امام تجلی پيدا كرده است؟ معماری و شهرسازی اطراف حرم امام فاجعه 
است. ما قاعدتاً بايد جهانی بودن امام را در شهرسازی و معماری اطراف 
امام ايجاد كنيم كه االن اين نيس��ت. بايد يک شهر جهانی بسازيم. اين 
شهری كه مظهر انحطاط ماست، يعنی تهران را ببينيد، آيا شهر آفتاب 
قرار است كاستی های اين را جبران كند؟ نه فکر نمی كنم. من كه چيزی 

1. يحيی نوريان، »طاق های رومی كليسا در تركيب چليپا!/ معماری جديد حرم امام)ره( چه ويژگی هايی دارد؟ 
+ تصاوير«، فردانيوز، تاريخ انتشار: 22 خرداد 1394، به آدرس:

 http://www.fardanews.com/fa/news/423438
2. ايرج نظافتی، »روح منی خمينی بت شکنی خمينی )نگاه(«، كيهان، يکشنبه10 خرداد 1394، ص10. 
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نديدم... سازندگان حرم امام خمينی آنچه س��اخته اند معماری اش نه 
ربطی به شخصيت امام دارد و نه ربطی به انقاب اسامی دارد و نه ربطی 
به آينده ای كه انقاب بايد بس��ازد دارد–چون گفتم كه اين معماری ها 
بايد در آينده كنش ساز باشد- و نه به آرمان ها و اميدهايی كه امام ايجاد 
كردند ربط دارد. مرقد امام در حال حاضر هيچ نسبتی هم نه با تهران و 

نه با شهرهای اطراف دارد.1 

1. »گزارش تفصيلی نشس��ت علمی زيباشناسی و مردم شناس��ی حرم مطهر امام خمينی)ره(«، 23 خردادماه 
/http://honarpajoohan.com :1394، سايت باشگاه هنرپژوهان جوان، به آدرس


