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سهراب مقدمی شهيدانی1
مقدمه

دانش��نامه ها در جهان انديش��ه، از جايگاه بااليی برخوردارند. پژوهش��گران و عموم 
عاقه مندان به فراگيری دانش در يک موضوع خاص، نوعاً از دريچه دانش��نامه ها وارد 
می شوند و در مراحل بعدی است كه دانس��ته های خود را با اس��تمداد از منابع متنوع 
ديگر، بس��ط می دهند. دقيقاً به واس��طه همين جايگاه اثرگذار، توليد محتوای مقاالت 
دانشنامه ای لزوماً می بايست در فرآيندی دقيق، علمی و ترجيحاً بی غلط، صورت پذيرد 
تا از اشتباهات ماندگار علمی جلوگيری گردد. طبعاً در صورتی كه به هر دليل، مطالب 
نادرست در مداخل دايره المعارفی مندرج شود، اشتباهات و تحريفات تاريخی در حجمی 
وسيع تکثير و تثبيت خواهد ش��د. از اين رو، خوانش انتقادی واكاوی علمی منشورات 

دانشنامه ای، امری ضروری و بايسته است. 
در سال های پس از پيروزی انقاب اسامی، جريان دايره المعارف نگاری نضج گرفت و 
همزمان چند دايره المعارف بزرگ تأسيس گرديد. در اين ميان دو دايره المعارف از همه 

1. تاريخ پژوه انقاب اسامی 

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیت اهلل سيد مصطفی خمينی
در دو دایره المعارف مشهور ایرانی
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مشهورترند؛ دايره المعارف بزرگ اسامی و دايره المعارف تشيع.
بررسی محتوايی مداخل مرتبط با »آيت اهلل سيد مصطفی خمينی« در دو دايره المعارف 
مذكور، موضوع اين نوشتار است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه اگر به هر دليل، 
از نقد و بررسی مس��تند منشورات تاريخی امتناع يا غفلت ش��ود، زندگانی و شخصيت 
آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی م��ورد تحريف واقع می ش��ود و تصوي��ری مخدوش و 
متناقض نما از ايشان در منظر مخاطبان و خصوصاً نسل های جوان، قرار خواهد گرفت. 
بی ترديد يکی از كارويژه ها و رسالت های هر كنگره  علمی، واكاوی علمی توليدات پيشين 

و تاش برای تکميل و اصاح آن است.
گفتنی آنکه، مطالب دانشنامه ای مرتبط با آيت اهلل سيد مصطفی خمينی نوعاً در ذيل 
مدخل »امام خمينی« مورد بحث قرار گرفته و از اين جهت، پيش از بررسی هر كدام از 

دو مدخل، مشخصات كلی دايره المعارف و مدخل اصلی ارايه می گردد. 
مراعات اختصار موجب گرديد كه استدالل های تفصيلی حذف شود و آنچه می خوانيد 
گزيده ای از اش��کاالت وارده بر مدخل های مورد نقد اس��ت. همچنين در خال بحث، 
مطالب نادرست مندرج در س��اير منابع تاريخ انقاب اسامی نيز، به تناسب موضوعی، 
مورد نقد قرار گرفته است. همچنين در برخی موارد، به برخی دقت های تحسين برانگيز 

نويسندگان اشاره كرده ايم. 
خرده گيری و توجه به ظرايف و مسائلی كه در نگاه اول چندان مهم به نظر نمی آيند، 
يکی از ويژگی های هر مقاله انتقادی اس��ت كه در اين نوشتار نيز بر آن تکيه داشته ايم. 
وانگهی، س��يره عملی حضرت امام خمينی، بزرگترين عامل انگيزه بخش در اين جهت 
بوده است چه اينکه ايشان در تذكرات مکتوب خود بر كتاب نهضت امام خمينی، بارها 
مسائل ظاهراً نه چندان مهم را مورد تأكيد قرار داده اند تا آنچه در تاريخ منعکس می شود، 

عاری از هر اشتباه كوچک و بزرگ باشد.1
ضمن تقدير از تاش های نگارندگان مدخل های مربوطه، الزم به يادآوری اس��ت كه 
هدف از نقد و نظر فرارو، آن است كه با تکيه بر منابع متقن و مستندات آرشيوهای معتبر، 
به نقض و ابرام برخی از گزاره های موجود در دو مدخل مورد نقد پرداخته شود. اميد است 

1. برای نمونه، امام خمينی در مورد تاريخ آغاز تدريس شان می نويسند: 
»... گرچه مطلب مهم نيست، لکن چون مخالف با واقع است، تذكر می دهم: اينجانب در زمانی كه ساكن مدرسه 
دارالشفا بودم، مدت ها فلسفه تدريس می كردم و در سنه 1348)ق( به واس��طه تأهل، از مدرسه خارج شدم...«. 
اين نوشته حاشيه ای است بر متن جناب حجت االسام سيد حميد روحانی كه تاريخ تدريس امام را سال 1350 

قمری، ذكر كرده بود. 
رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، ج1، ص55.
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نتيجه اين نقد و نظر علمی، به هم افزايی و رفع نقايص موجود بی انجامد.

بخش نخست: نقدی بر مدخل مربوط به »سيد مصطفی خمينی« در دايره المعارف 
بزرگ اسالمی1

دايره المع��ارف بزرگ اس��امی يک��ی از نخس��تين و گس��ترده ترين تاش ها جهت 
دانشنامه نويسی در ايران پس از پيروزی انقاب اس��امی است كه با مديريت و نظارت 
جناب آقای سيد كاظم موسوی بجنوردی2 و با همراهی جمعی از نويسندگان ايرانی به 
نگارش درآمده است. اين دايره المعارف از اوايل دهه شصت شروع به كار كرده و تاكنون 
22 جلد از آن منتشر شده است.3 در آخرين مجلد منتشرشده از اين دانشنامه، مدخلی 
به بنيان گذار انقاب اسامی حضرت امام خمينی)ره( اختصاص داده شده است. مدخل 
»خمينی«، از صفحه 664 تا 763 از جلد 22 دايره المعارف بزرگ اس��امی را ش��امل 
می شود كه به قلم آقايان فرامرز حاج منوچهری، احمد پاكتچی و حميد انصاری نوشته 
شده است. بخش مربوط به زندگانی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی به قلم جناب آقای 

حميد انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی است. 
مدخل »خمينی، روح اهلل«، دارای نه بخش اصلی به قرار ذيل است: 

1. خاندان؛ شامل دو بخش )پيشينه و نسب( و )ازدواج و فرزندان(
2. مباحث تاريخی؛ كه ش��امل دو بخش )از والدت تا انقاب اس��امی( و )از پيروزی 

انقاب تا ارتحال( 
3. مبانی و ش��اخص های انديش��ه دينی و عرفانی؛ شامل س��ه بخش )خداشناسی و 

انسان شناسی و رابطه انسان با خدا(
4. شاخص های انديشه و رفتار سياسی؛ ش��امل سه بخش )كليات و انديشه سياسی و 

رفتار سياسی(
1. اين بخش گزيده ای است از آنچه پيش تر با همراهی جناب حجت االسام ميثم عبداللهی چيرانی نگاشته بودم 
و در كتاب نقدی بر مدخل خمينی، روح اهلل در دايره المعارف بزرگ اسامی منتشر شده بود. برای اطاع تفصيلی، 
رك: سهراب مقدمی شهيدانی و ميثم عبداللهی چيرانی، نقدی بر مدخل خمينی، روح اهلل در دايره المعارف بزرگ 

اسامی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1395، ص162-171. 
2. سيد كاظم بجنوردی فرزند آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی و برادر س��يد محمد بجنوردی )پدر خانم جناب 
حجت االسام سيد حسن خمينی( است. وی در دوران مبارزات اسامی به تأسيس گروهی با نام حزب ملل اسامی 
همت گمارد كه با مشی مبارزات مس��لحانه اعام موجوديت كرده بود. اگرچه همه اعضای اين تشکيات نوپا در 
يکی از نخستين مجامع عمومی اش در كوه های اطراف تهران دستگير شدند، و تومار اين گروه در هم پيچيد، اما به 

همين واسطه از وی به عنوان يکی از مبارزان انقاب اسامی ياد می شود.
3. اين دايره المعارف در اسفندماه 1362 در تهران تأسيس ش��د و نخستين و بزرگ ترين اثر تحقيقی اين مركز 

دايره المعارف بزرگ اسامی است كه جلد اول اين دايره المعارف در ابتدای دهه 70 انتشار يافته است. 
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5. انديشه اجتماعی و فرهنگی؛ شامل شش 
بخش )كليات و نهاد خانواده و نهاد مذهب و 
نهاد تعلي��م و تربيت و نه��اد اقتصادی و نهاد 

حکومت( 
6. س��يره علمی؛ ش��امل دو بخ��ش )حوزه 

درسی و شاگردان و آثار( 
7. انديش��ه فقهی امام خمينی؛ شامل سه 
بخش )انسان شناسی فقهی و فقه و اصول به 

مثابه علم و فقه در كشاكش نصوص و واقع اجتماعی( 
8. فرزندان ذكور امام؛ سيد مصطفی خمينی و سيد احمد خمينی

9. اماكن و مؤسسات منسوب به امام خمينی 
با توجه به آنکه بخش مربوط به زندگی و مبارزات سياس��ی فرزندان ذكور امام، به قلم 
جناب آقای حميد انصاری )قائم مقام مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خمينی( نوشته 
شده، انتظار می رفت كه نويسنده، از اسناد موجود در مؤسسه مذكور بهره گيرد و به اين 
پژوهش، غنايی ويژه ببخشد، ولی با مطالعه تحقيقی، متأسفانه مشاهده می شود كه اين 
بخش از مدخل نيز با اتکا به برخی منابع غير معتبر يا درجه دوم نوش��ته شده و به تبع 
آن، نويسنده محترم بعضاً دچار اش��تباهاتی فاحش گرديده است. در اين بخش، به نقد 
و بررسی بحث های مربوط به مرحوم آقا سيد مصطفی خمينی خواهيم پرداخت كه در 

ادامه به تفکيک موضوعات مختلف، بيان می گردد: 
1. تاريخ والدت سيد مصطفی، سال 1309ش نقل شده است.1 اگرچه در زندگی نامه 
خودنوشت حضرت امام خمينی، نيز همين تاريخ ذكر شده است2 ولی طبق تاريخ مندرج 
در شناسنامه آقا مصطفی، تاريخ تولد وی آذر 1310ش، مطابق رجب 1349ق است.3 
در كتاب اميد اسام، تاريخ تولد س��يد مصطفی 30 آذر 1309 نوشته و اضافه شده كه 
»نام وی را محمد، لقبش را مصطفی و كنيه اش را ابوالحسن گذاشتند«.4 حال آن كه در 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ويراستار: محمدكاظم موس��وی بجنوردی، تهران، مركز دايره المعارف بزرگ 
اسامی، 1394، ج22، ص756. 

2. سيد حميد روحانی، همان، ص35.
3. سيد حميد روحانی ضمن اش��اره به هر دو تاريخ، به تاريخ مندرج در شناسنامه اشاره كرده و آورده است كه 

تاريخ صدور شناسنامه ايشان نيز 1310ش است. رك. سيد حميد روحانی، همان، ص44. 
4. اميد اسام؛ مجموعه مقاالت پيرامون شخصيت علمی و مبارزاتی آيت اهلل سيد  مصطفی خمينی)ره(، تهران، 

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، عروج، 1390، ص3. 

در این مدخل ادعا شده که آقا مصطفی 
خمينی یکی از شاگردان آیت اهلل 
سيد حسن بجنوردی بوده است. 
در حالی که در منابع موجود، تنها 
به حضور آقا مصطفی در گعده های 
علمی و مباحثه های طرفينی با آیت اهلل 
بجنوردی اشاره شده و حرفی از رابطه 

استاد- شاگردی در ميان نيامده است
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مدخل، درباره موضوع اسم و لقب و كنيه- نفياً و اثباتاً- حرفی زده نشده است. 
2. در مورد محل دقيق تولد آقا مصطفی در بعضی منابع، محل تولد را به اشتباه، محله 
عشقلی قم دانس��ته اند1 ولی اين مورد با دقت و به درس��تی »محله الونديه« در مدخل 

منعکس شده است.2 
3. در بخش مربوط به اساتيد سيد مصطفی، نام آيت اهلل فکور يزدی ذكر نشده است.3 
در منبع محل رجوع نويس��نده مدخل، يعنی كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد 
مصطفی خمينی، اسم مرحوم آقا سيد رضا صدر به اشتباه »سيد محمدرضا صدر« درج 
شده، كه اين اشتباه به ساير منابع مانند كتاب فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی 

نيز سرايت كرده است.4
4. در اين مدخل ادعا ش��ده كه آقا مصطفی خمينی يکی از ش��اگردان آيت اهلل سيد 
حسن بجنوردی بوده است. در حالی كه در منابع موجود، تنها به حضور آقا مصطفی در 
گعده های علمی و مباحثه های طرفينی با آيت اهلل بجنوردی اشاره شده و حرفی از رابطه 
استاد- شاگردی در ميان نيامده اس��ت. درباره اين امر يک نکته الزم است گفته شود. 
آيت اهلل سيد عباس خاتم يزدی، تعبيری از مرحوم بجنوردی در مورد آقا مصطفی بيان 

می كند كه نشان از استفاده طرفينی ايشان و آقا مصطفی دارد: 
مرحوم بجنوردی، تعبير عجيبی در خصوص آقا مصطفی داشت و آن 
اين بود كه من از ايشان استفاده می كنم؛ درست همان حرفی كه مرحوم 

نراقی در مورد شاگرد خود، شيخ انصاری دارد.5
اين بيان نش��ان می دهد كه در حقيقت جلس��ه علمی آقا مصطفی در محضر مرحوم 
بجنوردی بيش از آن كه يک كاس رس��می يک س��ويه باش��د، به نوع��ی مباحثه و به 
اصطاح، گعده علمی دو طرفه بوده اس��ت. اين معنا در خاطرات برخ��ی از اطرافيان و 
نزديکان آقا سيد مصطفی خمينی نيز منعکس است.6 گفتنی است در كتاب اميد اسام 
)منتشرشده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره((، در بخش نام اساتيد آقا 

1. فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1389، ج1، ص360. 
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 

3. همان.
4. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ناظر: اسداهلل بيات، تهران، عروج، 

1389، ص26-25؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی، همان، ص360. 
5. سجاد راعی گلوجه، همان، ص28. 

6. به عنوان نمونه، جناب حجت االسام والمسلمين سيد حميد روحانی، در مصاحبه با نگارنده )به تاريخ 96/7/3( 
هر نوع رابطه استاد-شاگردی آقا سيد مصطفی خمينی با مرحوم آيت اهلل بجنوردی را رد كردند. 
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سيد مصطفی، هيچ اشاره ای به نام آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی مشاهده نمی شود.1 به 
نظر می رسد ادعای شاگردی آقا سيد مصطفی نزد آيت اهلل بجنوردی نخستين بار توسط 
برخی از منسوبين ايش��ان مطرح گرديده و به دليل عدم واكاوی علمی، مورد پذيرش 

برخی نويسندگان نيز قرار گرفته است.
5. در بخشی از مدخل بيان شده كه سيد مصطفی در سن 27 سالگی به اجتهاد رسيده 
است2 كه البته اين مطلب در خاطرات افراد مختلفی نيز مندرج است اما اجتهاد چيزی 
نيست كه تاريخ دقيق آن به اين آسانی قابل احراز باشد. چه اينکه ملکه اجتهاد به تدريج 
حاصل می شود و بعيد است بدون ذكر مس��تندی )از جمله اجازات مکتوب و...(، بتوان 
يک سال معين را برای آن ذكر كرد. چه بسا ايشان مدت ها پيش از اين تاريخ به اجتهاد 
رسيده باشند. لذا تعبير دقيق آن است كه گفته شود، مثًا ايشان پيش از تبعيد به تركيه 
مجتهد مصطلح حوزوی بوده اند يا مثًا پيش از آغاز نهضت- با اتکا به فان اثر علمی يا 
فان بحث فقهی- در زمره مجتهدان بوده اند. فرضاً اين الگوی ناصحيح در تعيين تاريخ 
دقيق اجتهاد ايشان را بپذيريم، باز هم ساير مستندات با اين تاريخ تنافی دارد. از جمله 
آن كه همسر حضرت امام در اين زمينه می گويد كه امام خمينی، زمانی كه مصطفی 30 
ساله بود به او اجازه نامه اجتهاد داد.3 حتی در مورد اين اظهارنظر اخير هم سؤالی مطرح 
اس��ت كه اگر ايش��ان از امام اجازه نامه اجتهاد دارد، اين اجازه نامه كجاست و متن آن و 
سندش را چرا منتشر نکرده و نمی كنند؟ بر طبق اطاعات موجود، در سيره امام خمينی 
صدور اجازه نامه اجتهاد چندان جايگاهی نداشته و نگارنده نتوانست به نمونه ای از اين 
اجازات دس��ت يابد و ضمناً چنين اجازه ای برای هيچ كدام از شاگردان امام در صحيفه 

امام مشاهده نشد. 
حجت االسام شهاب الدين اشراقی- كه عاوه بر وابس��تگی فاميلی با آقا مصطفی، از 

دوستان ايشان نيز بوده - در مورد جايگاه علمی و اجتهاد آقا مصطفی چنين می گويد: 
در مورد استعداد ايشان همين قدر بگويم كه ما با ايشان و يکی از رفقای 
ديگر به نام استاد محمدفاضل لنکرانی سال ها هم بحث بوديم و من در آن 
بحث دريافتم كه ايشان در 25 سالگی مجتهد شده است. يادم نمی رود 
كه در آن سال ها، امام تابس��تان را به تهران، امامزاده قاسم)ع( تشريف 

1. اميد اسام؛ مجموعه مقاالت پيرامون شخصيت علمی و مبارزاتی آيت اهلل سيد  مصطفی خمينی)ره(، همان، 
صفحه 3 به بعد. 

2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
3. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، تهران، عروج، ج1، 1376، ص35. 
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می آوردند. من روزی به حضرت امام)س( گفتم كه حاج آقا مصطفی)ره( 
مجتهد است، آيا حضرتعالی بر اين معنا صحه می گذاريد؟ امام)س( به 
سؤال من جواب صريحی ندادند چون نمی خواس��تند نسبت به فرزند 
خودش��ان اظهار نظری بفرمايند، ولی من به واسطه ش��ادمانی كه در 
چهره ايشان مشاهده كردم، دريافتم كه ايشان نيز معتقدند كه حاج سيد 

مصطفی)ره( در آن سن مجتهد است، و اين را همه فضا می دانستند.1
همانطور كه می بينيد در اين اظهار نظر اخير، سن 25 سال برای اجتهاد آقا مصطفی 
بيان شده و اين معنا در حضور امام نيز طرح ش��ده و ايشان نفی نفرموده اند. در مجموع 
انتظار می رفت كه حداق��ل بدون اظهار نظر جزمی، به همه نظري��ات قابل اعتنا در اين 
زمينه اشاره می شد و به طور كلی در يک پژوهش دانشنامه ای توقع می رود كه از بازتکرار 
مدعاهای ديگران، بدون توجه به لوازم و مستندات و مدعاهای متناقض، پرهيز گردد و 
اگر بنا به ذكر اين سنخ اطاعات است، طبعاً می بايست به ساير اقوال نيز پرداخته می شد 

و قضاوت به خوانندگان محول می گرديد، كه چنين نشده است.
6. نويس��نده در بخش مربوط به ذكر نام شاگردان آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی، از 
آقايان محمدمهدی ربانی املشی و نيز محی الدين فاضل هرندی نيز به عنوان شاگردان 
ايشان نام برده است،2 ولی در اسناد و مکتوبات معتبر، از اين دو نفر به عنوان شاگردان 
سيد مصطفی اسمی نيس��ت. اين اش��تباه از يکی از منابع )كتاب بازتاب ها و پيامدهای 
رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد(، به اين مدخل سرايت كرده 
است كه البته در كتاب مذكور، نام آيت اهلل محمد مؤمن نيز به درستی در زمره شاگردان 
آقا مصطفی ذكر ش��ده3 اما به هر دليل، در مدخل مذكور، نام ايشان حذف شده است!4 
حال آنکه اين معنا صريحاً در خاطرات آيت اهلل مؤمن ذكر ش��ده و ايشان در اين زمينه 

چنين می گويند: 
بخشی از منظومه را نيز نزد شهيد بزرگوار حاج آقا مصطفی خمينی- 
رضوان اهلل تعالی عليه- خواندم. درس مرحوم حاج آقا مصطفی پيش از 
درس حضرت امام و حدوداً دو ساعت مانده به غروب در مدرسه حجتيه 

1. همان، ص66.
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص 757.

3. سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، تهران، 
مركز اسناد انقاب اسامی، تابستان 1391، ص28. 

4. آيت اهلل محمد مؤمن در گفت وگو با نگارنده به مناسبت ويژه نامه آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، به شاگردی 
نزد ايشان )در رشته فلسفه( اذعان كردند. 
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برگزار می شد. با حاج آقا زيارتی در همان  جا آشنا شديم. درس مرحوم 
حاج آقا مصطفی، خيلی شلوغ نبود و حالت خصوصی داشت... مرحوم 
حاج آقا مصطفی انصافاً به فلسفه تسلط داشت و حافظه و استعداد ايشان 

قابل توجه بود... گويی همه اسفار را حفظ بود.1
يکی از انتقادات مهم در همه آثار مربوط به آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، عدم تفکيک 
شاگردان ايشان به تناس��ب موضوع و تاريخ درس آموزی اس��ت كه اين مسئله خاف 
تحقيق، مشکاتی را موجب شده اس��ت. از جمله آن كه اوالً در دورانی كه آقا مصطفی 
در نجف درس خارج داشت )از نيمه دوم دهه چهل به بعد(، آقايان ربانی املشی و فاضل 
هرندی در ايران س��اكن بودند و در دوران اقامت امام در نجف )57-1344( هيچ گاه به 
عراق سفر نکردند؛ ثانياً از هيچ  كدام از آقايان نقل نشده كه در دوران حضور آقا مصطفی 
در قم، نزدش ش��اگردی كرده اند. ثالثاً آقايان ربانی املشی و فاضل هرندی هر دو متولد 
1313ش هستند، در حالی كه شاگردان درس خارج آقا مصطفی در نجف نوعاً متولدين 
دهه 1320ش )يعنی آخرين نسل از شاگردان امام خمينی( هستند لذا از حيث سنی 
و طبقه علم��ی نيز به افراد مذكور نمی خورد كه ش��اگرد آقا مصطفی بوده باش��ند و در 
زندگی نامه های اين افراد نيز به چنين مطلبی اش��اره نشده است.2 مگر آنکه در دروس 
سطح و مقدمات شاگرد آن جناب بوده باش��ند و در منبع معتبری نيز ثبت نشده باشد، 
كه در اين صورت نيز بايد از نويس��نده پرسيد با چه مس��تندی چنين نسبتی را مطرح 
فرموده است. رابعاً در كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی و كتاب 
بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد به قلم 
سجاد راعی، خلط در ارجاع صورت گرفته است. نويسنده در مدخل مطلبی را به اشتباه 
به منبع ارجاع داده )ص28 منبع درج شده( حال آن كه اين مطلب در صفحه 32 از كتاب 
دوم آقای راعی آمده است اما نويسنده مدخل فقط كتاب نخست را ارجاع داده و از اين 
حيث در نگارش و استفاده از اين دو منبع نيز دچار خلط شده اند. نکته پايانی آن كه به 
 رغم استفاده از برخی موارد، در بخش منابع هيچ اشاره ای به نام كتاب نخست نشده است؛ 

كه البته اين نکات به بخش ساختاری و شکلی مربوط است. 
7. در هر دو منبع مذكور، در ميان شاگردان آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره( نام های 
ديگری به چشم می خورد كه مشخص نيست نويسنده مدخل به چه دليل آنها را بدون 

1. رضا شيخ محمدی، خاطرات آيت اهلل محمد مؤمن، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1387، ص47. 
2. مس��يب كيانی نهاوندی، س��تارگان حرم، »محی الدين فاضل هرندی رايت خدم��ت«، ج27-26، قم، زائر، 

بهار1389، ص166؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی، همان، ص166-176. 
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هيچ ترجيح يا دليل روش��نی، حذف نموده است! از 
جمله اين ش��اگردان می توان افراد ش��اخصی چون 
آقايان محمدعل��ی عليپور)رازی زاده(، س��يد حميد 
روحانی )زيارتی(، سيد محمد سجادی و... را نام برد 
كه در منابع مورد ارجاع مدخل، از اين افراد نام برده 
شده است و حذف باترجيح و جهت دار جناب آقای 
حميد انصاری، نش��ان از عدم مراعات اخاق علمی و 
انصاف پژوهشی و عامت روشنی از جهت دارنويسی 
در يک متن دانشنامه ای اس��ت.1 اين رويه در حالی 
مشاهد می شود كه در يادنامه ها و ويژه نامه های متعدد 

با افراد مذكور به عنوان شاگرد آقا سيد مصطفی مصاحبه شده و توسط مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام منتشر شده اس��ت2 و همچنين برخی از اين شخصيت ها، از جمله سيد 
حميد روحانی، تقريرات و دست نوشته های فراوان از استادشان آقا سيد مصطفی، دارند 

كه نشانه مراوده علمی مستحکم با ايشان است.3
8. نويس��نده مدخل گاه مطالب زي��ادی را در يک پاراگ��راف نس��بتاً طوالنی آورده 
)ص757(، و هي��چ منبعی برای آن ذكر نکرده اس��ت؛ مانند اينکه امام خمينی، س��يد 
مصطفی را وكيل تام االختيار خود قرار داده بود.4 اين در حالی است كه مستندات مربوط 

به برخی از مطالب اين بخش، وجود دارد.5
9. در مطالب مربوط به عروج ناگهانی آقا سيد مصطفی، نوعی تشويش و بی انضباطی به 
چشم می خورد. مثًا جايی نوشته شده: »از رخدادهای مهم در دهه 1350ش، شهادت 

1. شايد اين حذف به جهت گيری های سياسی و نقد برخی از افراد حذف شده از عملکرد مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام برگردد كه البته اصًا موجه نيست و اميدواريم چنين نباشد. 

2. برای اطاع از اسامی ش��اگردان آقا مصطفی، رك: س��جاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد 
مصطفی خمينی، همان، ص32؛ و س��جاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی 

خمينی به روايت اسناد، همان، ص28.
3. به گفته جناب آقای روحانی، ايشان تقريرات مفصلی از دروس استاد در نجف داشته اند كه موفق به خروج آنها 
از عراق نشدند و اما تقريرات درس خارج امام خمينی را اكنون در دس��ت دارند و به برخی محافل علمی- به طور 
محدود ارايه داده اند- اما همچنان از چاپ آنها امتناع می ورزند. البته برخی دست نوشته های علمی و سياسی آيت اهلل 
سيد مصطفی خمينی نيز هم  اكنون نزد جناب آقای روحانی موجود است و بخشی از آن در حال آماده سازی برای 

انتشار در چهلمين سالگرد شهادت آن مجتهد فقيد است. 
4. ايش��ان نه تنها وكيل، كه وكيل در توكيل نيز بوده اند و ش��اهد آن كه بعد از دس��تگيری آقا مصطفی، ايشان 
اين مس��ئوليت را به فردی ديگر از بيت امام محول نموده اند. ش��رح اين ماجرا را در گفت وگوی نگارنده با جناب 

حجت االسام والمسلمين سيد حميد روحانی )ويژه نامه كنگره بزرگداشت(، بخوانيد. 
5. برای نمونه برای ديدن سند مربوط به وكالت آقا مصطفی رك: صحيفه امام، ج1، تاريخ 1343/8/19، ص431. 

در یک پژوهش دانشنامه ای 
توقع می رود که از بازتکرار 
مدعاهای دیگران، بدون توجه 
به لوازم و مستندات و مدعاهای 
متناقض، پرهيز گردد و اگر 
بنا به ذکر این سنخ اطالعات 
است، طبعًا می بایست به سایر 
اقوال نيز پرداخته می شد و 
قضاوت به خوانندگان محول 
می گردید، که چنين نشده است
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حاج آقا مصطفی خمينی در 1 آبان 1356 در نجف بود.«1 در حالی در اين بخش، به طور 
صريح و قطعی از شهادت مرحوم سيد مصطفی خمينی سخن به ميان آمده كه با وجود 
برخی قرائن قابل اعتنا مبنی بر مسموميت و رحلت مشکوك وی، علت شهادت ايشان 
به صورت قطعی و يقينی مشخص نگرديده؛ خاصه آنکه نويسنده با آنکه در فراز مزبور به 
طور يقينی از تعبير شهادت استفاده كرده، در ادامه مطلب خود، در بيانی متناقض نما در 
شهادت آن جناب تشکيک و ترديد كرده و چنين آورده است: »آيت اهلل خمينی بسيار 

صبورانه با موضوع شهادت و يا به قولی رحلت فرزند خود مواجه شد.« 
10. در بازخوانی وقايع مربوط به شهادت )و يا به قولی رحلت( آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی، هيچ اش��اره ای به بازتاب ه��ا و پيامدهای رحلت ايش��ان نش��ده و اين يکی از 
بزرگ ترين نواقص مدخل مذكور است. اين در حالی اس��ت كه رحلت فرزند ارشد امام 
در حقيقت به معنای رونمايی از نام و ياد امام خمينی در سراس��ر ايران بود كه در قالب 

برگزاری مراسم های ختم تجلی و نمود يافت. 
به دنبال همين مراسمات است كه رژيم برای كم رنگ كردن نام امام، دست به انتشار 
مقاله توهين آميز در 17دی 56 می زند و به دنبال آن، واقع��ه خونين 19دی قم ايجاد 
می ش��ود. چهلم های زنجيره ای در ش��هرهای بزرگ ايران از جمله تبريز، يزد و... منجر 
به اعتراضات سراس��ری می گردد و پيامد آن، تعطيلی بازار و اعتصابات عمومی اس��ت. 
در حقيقت رحلت آقا مصطف��ی را می توان نقطه عطف اتفاقات مرب��وط به نهضت امام 
خمينی)ره( برشمرد كه ركود مبارزاتی و خفقان اجتماعی سراسری را پايان بخشيد. با 
وجود اين، در مدخل هيچ اش��اره ای به مجموعه پيامدهای اجتماعی- مبارزاتی رحلت 

ايشان مشاهده نمی شود. 
سخنرانی مش��هور امام خمينی در مسجد ش��يخ انصاری كه به مناسبت شهادت آقا 
مصطفی صورت گرفته است، دربردارنده تش��کر امام از قشرهای متعددی است كه در 
داستان شهادت فرزندش��ان برنامه هايی را شکل داده اند. اين س��خنان نشان از گستره 

واكنش های مردمی و حوزوی به رحلت آقا مصطفی دارد. امام می فرمايند:
بنده قبًا باي��د از عموم طبقات، طبقات روحانيي��ن در همه باد، چه 
عراق، چه ايران، چه ساير كش��ورها كه اظهار محبت كردند تشکر كنم؛ 
و چه مراجع اس��ام- دامت بركاتهم- و چه علمای اعام باد در ايران و 
در اينجا و در ساير جاها- دامت عزتهم- و چه خطبای عظام و چه طبقه 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص676.
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محصل، دانشگاهی يا غير دانش��گاهی؛ و چه كسانی كه از خارج كشور، 
مثل امريکا و اروپا و هندوستان و س��اير جاها، اظهار محبت كرده اند؛ از 
همه آقايان تش��کر می كنم و توفيق و س��امت همه را از خداوند تعالی 
مس��ئلت می كنم. و اگر من در اين جلس��اتی كه آقاي��ان اظهار محبت 
می كنند و تشکيل می دهند، نتوانم در همه اش شركت كنم يا نتوانم در 
بازديد آقايان با اين سن پيری بروم، از همه تشکر می كنم و از همه عذر 

می خواهم و اميد است كه آقايان عذر من را بپذيرند.1
تأثير و پيامدهای ش��هادت آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی، در پيدايش جرقه مجدد 
نهضت امام خمينی و فراگير شدن قيام مردم، چيزی اس��ت كه دوست و دشمن بر آن 
اعتراف دارند.2 با وجود اين مشخص نيست چرا چنين مقوله مهمی، از ديده جناب آقای 

انصاری مغفول مانده است. 
يکی ديگر از نواقص مهم اين بخش از مدخل، عدم اش��اره به واكنش امام به رحلت آقا 
مصطفی و همچنين عدم اشاره به اظهار نظر مش��هور امام است كه اين واقعه را يکی از 
»الطاف خفيه الهی« ناميدند. امام خمينی در ضمن س��خنرانی به مناسبت شهادت آقا 
سيد مصطفی خمينی ، درباره قدرت روحانيت و خدمات علمای شيعه، چنين فرمودند: 
اين طور قضايا3 مهم نيست خيلی، پيش می آيد. برای همه مردم پيش 
می آيد. و خداوند تبارك و تعالی الطافی دارد ظاهر و الطاف خفيه. يک 
الطاف خفيه ای خدای  تبارك و تعالی دارد كه ماه��ا علم به آن نداريم، 
اطاع بر او نداريم. و چون ناقص هستيم از حيث علم، از حيث عمل، از 
هر جهتی ناقص هستيم، از اين جهت در اين طور اموری كه پيش می آيد 
جزع و فزع می كنيم، صبر نمی كنيم. اين برای نقصان معرفت ماس��ت 

1. صحيفه امام، ج 3، ص235.
2. و حتی شخصی مانند پرويز ثابتی )از اعضای اصلی و مقامات بلندپايه ساواك( نيز در خاطرات خود، به ارتباط 
اين واقعه با ماجرای نگارش نامه اهانت آميز روزنامه اطاعات در 17دی، اعتراف كرده و مدعی ش��ده »شاه بعد از 
پيام های تشکر امام به مردم، دانشجويان و عرفات، عصبانی شد و همزمان دستور نگارش دو مقاله با هدف رسوايی 

امام و تخطئه پيشينه خانوادگی ايشان در ساواك و نخست وزيری« را صادر كرد. 
برای مطالعه تفصيلی رك: عرفان قانعی فرد، در دامگه حادثه )خاطرات پرويز ثابتی(، لس آنجلس، شركت كتاب، 

1390، ص338-344. 
البته طبيعی است كه عنصر كاركشته و جنايت پيشه ای چون ثابتی موارد متعددی از پيرايه ها و ناراستی ها را نيز 
در قالب خاطرات خود القاء كرده است كه تشخيص سره از ناسره، جز برای اهل خبره، واقعاً دشوار است اما می بينيد 
كه چنين فردی نيز نتوانسته ارتباط مراسمات بزرگداشت آقا س��يد مصطفی با پيدايش انگيزه برای نوشتن نامه 

موهن نسبت به امام را منکر شود و اين بر اهميت تاريخی چنين اعترافی می افزايد. 
3. اشاره به شهادت سيد مصطفی خمينی
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به مقام باری تعالی. اگر اطاع داش��تيم از آن الطاف خفيه ای كه خدای 
َُّه لَطيٌف َعلی  عباده 1 و اطاع بر  تبارك و تعالی نسبت به عبادش دارد و ان
آن مسائل داشتيم، در اين طور چيزهايی كه جزيی است و مهم نيست 
اين قدر بی طاقت نبوديم؛ می فهميديم كه يک مصالحی در كار اس��ت، 

يک الطافی در كار است، يک تربيت هايی در كار است.2
امام خمينی در مصاحبه اش با لوس��ين ژرژ، خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند، درباره 
ارتحال ناگهانی فرزندش آيت اهلل س��يد مصطفی، و ارتباط اين ماجرا با ايجاد تظاهرات 
فراگير مردم ايران، از ادبياتی استفاده می كند كه از آن تلويحاً پذيرش احتمال شهادت 
حاج آقا مصطفی فهميده می شود. ايش��ان اگرچه به ماجرای شهادت فرزندش به طور 
يقينی صحه نمی گذارند، اما با توجه به ناگهانی بودن اين واقعه و نيز سامت بدنی ايشان 
در روز قبل از واقعه و نيز گزارشات مبنی بر رفت و آمد افراد مشکوك به منزل آقا مصطفی 

در شب حادثه، احتمال شهادت ايشان را محتمل می شمارد و چنين پاسخ می دهد: 
فکر می كنيد كه فرزند شما به قتل رسيده است؟ اگر چنين نيست چرا 

مرگ وی علت انفجار تظاهرات شده است؟
- من با قط��ع و يقين نمی توانم بگوي��م چه اتفاقی افتاده اس��ت ولی 
می دانم كه او ش��ب قبل از درگذش��تش صحيح و س��الم بود و مطابق 
گزارش هايی كه به من رسيده است، اشخاص مشکوكی آن شب به خانه 
وی رفته اند و فردای آن شب او فوت كرده است. چگونه؟ من نمی توانم 
اظهار نظری بکنم. نارضايی مردم به اين مناسبت ابراز شد. مسلماً مردم 
خدمتگزاران خود را دوست می دارند و مرا و نيز پسرم را خدمتگزار خود 
می دانند. دنبال اين جريان هر كشتاری كه رژيم ترتيب داد، تظاهرات 
تازه ای را به مناسبت چهلم كشته شدگان موجب گرديد. اما مطلب اصلی 
و اساسی، پسر من نيست. مسئله اساسی، عصيان و قيام همه مردم بر ضد 

ستمگرانی است كه بدان ها ستم می كنند.3 
1. اقتباس از آيه 19 سوره شوری   

2. صحيفه امام، ج 3، ص235. 
3. همان، ص373. خبرنگار لوموند در مقدمه مصاحبه اش با امام، در مورد واكنش ايشان نسبت به فقدان فرزند 
عزيزش چنين می نويسد: »آيت اهلل خمينی با چهره ای الغر كه محاسنی س��فيد آن را كشيده تر می كرد، با بيانی 
متهورانه و لحنی آرام، به مدت دو ساعت با ما سخن گفت. حتی وقتی به اين مطلب و تکرار آن می پرداخت كه ايران 
بايد خود را از شر شاه خاص كند و نيز هنگامی كه به مرگ پسرش اشاره می كرد، نه آثار هيجان در صدايش ديده 
می شد و نه در خطوط چهره اش حركتی ماحظه می گرديد. وضع رفتار و قدرت تسلط و كف نفس او خردمندانه 

بود.« رك: همان، ص366. 
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11. از ديگ��ر مطال��ب مغف��ول، برخ��ورد قاط��ع و 
موضع گيری صريح ايش��ان نس��بت به گروه ها و افراد 
دگرانديش )انحراف فکری(، ي��ا روحانيان متمايل به 
دربار و شاه )انحراف سياسی( در دوران نهضت است.1 

اين موضوع يکی از محورهای اصلی در بازشناس��ی 
سيره سياس��ی آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی است. 
اعتقاد به عقاي��د حقه، التزام به حدود ش��ريعت، عدم 
ضديت با نهضت اس��امی به رهبری ام��ام خمينی و 
پرهيز از ارتباط با دربار پهلوی از جمله اصول اساسی و 

تغييرناپذير در ارتباطات سياسی آقا مصطفی خمينی بوده است و از اين حيث، شناخت 
وی از جريانات و شخصيت های سياسی كه در خط انحراف، استبداد يا استعمار بودند، 
موجب برخورد قاطع با آنها می گش��ت. اين حساس��يت ها تا آنجا بود كه حتی بعضی از 
دوستان ديرين ايشان نيز به واسطه برخی ارتباطات با دربار پهلوی مشمول نقد صريح و 

برخورد قاطع آقا مصطفی خمينی می شدند.2
به تصريح برخی منابع تاريخی، سيد مصطفی خمينی نسبت به برخی عناصر ملی گرا 
و ليبرال منش، مانند صادق طباطبايی و صادق قطب زاده بسيار بدبين بوده است تا آنجا 

1. در اين زمينه می توان به مواردی اشاره كرد: اختافات عميق ايشان با دكتر شريعتی، و نيز اختاف نظر با امام 
موسی صدر )در اموری مانند وحدت شيعه و سنی، ارتباط با فاالنژها و بی مهری نسبت به فلسطينی ها، ديدار با شاه 
و...(، همچنين برخورد با صادق قطب زاده و نيز انذار برخی از نزديکان نسبت به انحرافات بنی صدر، و طرد اعضای 
سازمان مجاهدين خلق در دورانی كه برخی از روحانيون مبارز )مانند آقايان هاشمی، منتظري و...( در زمره حاميان 
مادی و معنوی جدی اين س��ازمان بودند، پيشگيری از ديدار فرزند آيت اهلل ميانی )س��يد محمدعلی( با امام، به 
واسطه ديدار او با شاه. اين موارد از جمله سرفصل هايی است كه تنها با پرداختن به اين موارد می توان عيار سياسی 
افراد را به دست آورد و طبعاً، حذف اين موارد به هر توجيه و مصلحت تراشی كه باشد، موجب حذف بخشی از سيره 
و انديشه سياسی مرحوم سيد مصطفی خمينی است. صد البته در اين ميان حساب افراد از يکديگر جداست و به 
عنوان نمونه، نمی توان ميزان و سنخ مخالف ها با آقا سيد موسی صدر را با برخی ديگر از افراد مذكور مقايسه كرد؛ 
چه اينکه اين اختاف نظرها در عين احترام متقابل بوده و لذا قابل قياس با ساير موارد نيست، اما با وجود اين، اصل 

اختاف نظرهای دو طرف، قابل حذف يا سانسور نبوده و نيست!
2. س��يد حميد روحانی در نقد خاط��رات صادق طباطبايی پيرام��ون موضع مندی آقا مصطف��ی در مواجهه با 
جريان های سياس��ی منحرف يا غير انقابی، چنين آورده است: »مواضع هوش��يارانه و انديشمندانه شهيد سيد 
مصطفي خميني در برابر كژي ها و نادرس��تي هاي برخي از گروه ها و جريان هاي مرموز مانند قطب زاده و اشکال 
و ايرادي كه آن ش��هيد به راه و روش آقا موسي صدر داش��ت، آقا صادق ]طباطبايی[ را بر آن داشت كه به نيرنگ 
و خدعه روي آورد و ديدگاه س��يد مصطفي درباره آقاي صدر را اختافي ش��خصي و به دور از انديشه هاي واالي 
اسامي- سياسي بنماياند. )دكتر سيد حميد روحانی، »فرصت طلبان و منفعت پيشگان انقاب اسامی و رسوايی 
خاطره نگاری های بی حساب و كتاب: نقدی بر خاطرات صادق طباطبايی3«، پانزده خرداد، دوره سوم، س9، ش30، 

زمستان1390، ص231.( 

در حقيقت رحلت آقا مصطفی 
عطف  نقطه  می توان  را 
اتفاقات مربوط به نهضت امام 
خمينی)ره( برشمرد که رکود 
مبارزاتی و خفقان اجتماعی 
سراسری را پایان بخشيد. با 
وجود این، در مدخل هيچ 
اشاره ای به مجموعه پيامدهای 
اجتماعی- مبارزاتی رحلت 

ایشان مشاهده نمی شود
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كه »خطر آنان را از كمونيست ها بيشتر می دانست و به برادران روحانی در نجف توصيه 
می كرد كه از آنان دوری كنند و اجازه ندهند افرادی كه خود را در فرنگ زير پوش��ش 

اسام پنهان كرده اند، آنان را آلت دست قرار دهند و استفاده ها بکنند.«1
اين بعد از شخصيت و سيره سياسی مرحوم آقا مصطفی خمينی، هيچ بازتابی نيافته 
است و از اين نظر، گذشته از اجحاف به اين ش��خصيت بزرگ، به مثابه حذف بخشی از 

تاريخ نهضت امام خمينی محسوب می گردد.
12. عدم اش��اره به ارتباط وثيق آقا س��يد مصطفی با فضا و علمای نجف،2 مديريت 
بس��ياری از امور كان مربوط به بيت امام در قم و نجف، قوت و اشتهار علمی ايشان در 
حوزه نجف و در درس بزرگان از جمله مرحوم امام،3 عدم اش��اره به روحيات ش��خصی 
و اخاق نيکوی ايش��ان در ارتباط ب��ا دوس��تان و اطرافيان و همچنين عدم اش��اره به 
مس��افرت های پرش��مار وی- از جمله پياده روی نجف تا كربا، يا سفر به لبنان، سوريه 
و...- كه گاه به قص��د پيگيری امور مربوط به نهضت صورت می پذيرفت، عدم اش��اره به 
دستگيری موقت در عراق و حساس��يت های ويژه بعثی ها روی ايش��ان، عدم اشاره به 
مواردی كه آقا مصطفی به نمايندگی از امام در برخی محافل يا ديدار با شخصيت های 
سياسی و دينی حاضر می ش��دند، از ديگر نواقص و ناگفته های مدخل خمينی در مورد 

آقا سيد مصطفی خمينی است.
13. يکی از مهم ترين نواقص مدخل مورد نقد، عدم پرداختن به »انديشه سياسی« و 
»آثار علمی« آيت اهلل سيد مصطفی خمينی اس��ت. با توجه به اين كه مطالب مربوط به 
آقا مصطفی به قلم قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام نوشته شده و با نظر به اطاع 
تفصيلی ايشان از آثار آيت اهلل سيد مصطفی خمينی )چه اينکه اكثر اين آثار و از جمله 
رساله واليت فقيه، توسط همان مؤسسه منتشر شده(، انتظار می رفت كه حداقل گزارشی 
هر چند مختصر ولی در خور منزلت علمی آن عالم انقابی، در زمينه انديشه حکومتی و 
سياسی ايشان و خصوصاً معرفی رساله »واليت فقيه« ايشان، ارايه گردد كه شوربختانه 

چنين نشده است. 

1. سيد حميد روحانی، همان، ج2، ص738. 
2. اين مشی اخاقی در ايجاد ارتباط مطلوب بيت امام با بيت ساير مراجع نقش اساسی داشته است.

3. آن گونه كه در كتب خاطرات متعدد ذكر شده است، ايشان از جمله مستشکلين درس امام در نجف بوده اند. 
حضور فعال در ساير دروس در حوزه نجف نيز موجب بر هم زدن تفکر ناصحيح محافل حوزوی نجف نسبت به حوزه 

علميه قم و شخص امام شد كه قمی ها را كم سواد می دانستند. 
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سيد مصطفی خمينی در دايره المعارف تشيع1
دايره المعارف تشيع دانشنامه ای فارسی، در چندين جلد، پيرامون موضوعات مختلف 
فرهنگ جهان تشيع اعم از دينی، كامی، اعتقادی، فقهی، اصولی، تاريخی، جغرافيايی، 
علمی و فرهنگی اس��ت. طرح تدوين دايره المعارف تش��يع با انگيزه شناساندن مذهب 
تش��يع در اواخر 1360ش و اوايل 1361ش تهيه و نخس��تين جل��د آن در 1366ش 
منتش��ر ش��د. اين دايره المعارف ابتدا با س��رمايه مالی مرحوم ابوالفضل توليت پس از 
تأسيس بنياد اس��امی طاهر و با نظارت علمی مهدی محقق و همکاری كامران فانی و 
بهاءالدين خرمشاهی آغاز به  كار كرد، اما پس از چندی )از 1362ش( كه از مهدی محقق 
برای طرح ريزی دانشنامه جهان اسام دعوت شد، س��يد احمد صدر حاج سيدجوادی 
سرپرس��تی آن را بر عهده گرفت و با همکاری كامران فانی و بهاءالدين خرمشاهی كار 

تدوين دايره المعارف تشيع را پی گرفت. 
پس از قطع حمايت های مالی بنياد طاهر،2 از س��ال 1369 خانم فهيمه محبی )مدير 
بنياد خيريه و انتشارات ش��ط( به جرگه حاميان آن اضافه شد. او در ابتدا تنها به عنوان 
رابط ميان انتشارات شط و دانش��نامه مطرح بود اما بعدها در عرصه مديريتی و حمايت 
اقتصادی نيز وارد ش��د و با فروختن منزل ش��خصی و صرف مال موروثی به جا مانده از 
همسرش و فرزند ش��هيدش )دانشجو س��عيد محبی(، هزينه های دايره المعارف تشيع 
را تا آخري��ن روزهای حيات خود، پرداخ��ت كرد. پس از مرگ محبی در س��ال 1388 
امتياز انتشار اين دانش��نامه توسط انتشارات حکمت خريداری ش��د. بعد از درگذشت 
حاج س��يدجوادی در س��ال 1392، بهاءالدين خرمش��اهی و كامران فانی سرپرستی 
مجموعه را به عهده دارند. گفتنی است در جلدهای پايانی اين مجموعه )از جلد 11 به 
بعد(، فردی به نام سيد احمد سجادی به عنوان نويس��نده و سرويراستار فعال بوده كه 

مقاالت و اعمال نظرهای او انتقادات جدی را به همراه داشته است. 
دايره المعارف تشيع دربردارنده حدود بيست هزار مقاله تأليفی است، و به  ترتيب الفبای 
فارس��ی )آ مقدم بر الف و واو مقدم بر هاء( تنظيم شده  اس��ت. اين اثر در دوره سيزدهم 
كتاب سال جمهوری اسامی ايران، برگزيده شده است. به گفته مدير انتشارات حکمت، 

1. اين بخش، گزيده ای است از كتاب )منتشرنش��ده( نقدی بر مدخل امام خمينی در دايره المعارف تشيع، كه 
جناب سيد محمدامين نورانی، در تجميع داده های مربوطه، همياری ويژه  و در خور تقديری داشته اند. 

2. كامران فانی در مراسم »شب دايره المعارف تشيع«، مصادره اموال ابوالفضل توليت، را عامل اين اتفاق می داند.
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اين مجموعه پس از بازنگاری، به برخی زبان های زنده دنيا 
ترجمه خواهد شد.1

در جلد هفتم از اين دايره المعارف )صفحات 265 تا 280(، 
مدخلی با عن��وان: »خمينی، آيت اهلل، حاج س��يد روح اهلل، 
مصطفوی، مش��هور به امام خمين��ی )1368ش-1281( 
فقيه، مرجع تقليد، نويسنده، مبارز، رهبر انقاب و بنيانگذار 
جمهوری اسامی ايران«، به امام خمينی اختصاص داده شده و بافاصله، مدخلی در دو 
صفحه )صفحات 280 و 281( به آيت اهلل سيد مصطفی خمينی اختصاص يافته است. 
هر دو مدخل )امام و سيد مصطفی( به قلم عمادالدين باقی )نويسنده اصاح طلب( نوشته 
شده است. در ادامه به برخی اش��کاالت محتوايی و ساختاری مدخل اشاره خواهد شد. 
برای پيشگيری از برداشت های نادرس��ت و اطمينان ذهنی مخاطبان، ابتدا اصل متن 

مورد نقد ذكر شده و آنگاه، به بيان اشکاالت و ابهامات پرداخته ايم.
در مورد تحصيات آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی گفته شده: »مصطفی تحصيات 
ابتدايی را در مدارس رسمی و جديد به پايان برد و در 15 سالگی فراگيری علوم دينی و 
حوزوی را آغاز كرد.« از آنجايی كه در منابع مختلف )علی الخصوص از قول مادر ايشان( 
گفته شده، ايشان بعد از كاس ششم به حوزه رفتند، پس طبعاً می بايست در حدود سن 

12 سالگی به حوزه رفته باشد. 
در متن دايره المعارف تاريخ ورود ايش��ان به مکتب خانه ذكر نشده؛ در صورتی كه اين 
تاريخ، در محاسبات مربوط به سال شمار زندگانی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، بسيار 
مهم است و به نظر می رسد نويس��نده به دليل عدم توجه به همين قبيل جزئيات، بعضاً 
دچار اشتباهات تاريخی و محاسباتی شده است. در ويژه نامه همشهری )1 آبان 76( در 

1. محمدحس��ين غفاری، مدير انتش��ارات حکمت در گفت وگو با خبرگزاری بين المللی ق��رآن )ايکنا( از آغاز 
پروژه های جدی تر درباره دايره المعارف تش��يع خبر داده و اين چنين گفته است: »با پايان اين دايره المعارف كار 
انتشارات حکمت پايان نمی يابد، بلکه پايان اين كار، پروژه های ديگری را كليد می زند كه از مهم ترين آنها می توان 
به دايره المعارف تخصصی در اين زمينه اش��اره كرد. وی افزود: كليات اين كار در ش��ورای هيئت علمی انتشارات 
حکمت به تصويب رسيده است و با توجه به اينکه دايره المعارف تشيع 16 جلدی و يک دايره المعارف عمومی است، 
از اين رو سعی خواهد شد دايره المعارفی تخصصی از آن استخراج و منتشر شود. غفاری ادامه داد: عاوه بر انتشار 
تخصصی، بازنگری و بازنويسی در مداخل آن در دستور كار قرار می گيرد و اين كار درباره برخی از مداخل كه سطح 
علمی پايينی دارند و نيازمند بازنگری و بازنويسی هستند، انجام می شود يا ممکن است مداخلی وجود داشته كه 
لزومی به پرداخت آن نبوده، كه همه اين موارد از نو نگاش��ته خواهد شد. وی با اشاره به ترجمه اين دايره المعارف 
تصريح كرد: برگرداندن اين اثر ارزشمند به زبان های زنده دنيا در دستور كار قرار می گيرد تا ميراث مهم شيعيان به 

تمام دنيا معرفی شود؛ چرا كه بسياری از محافل علمی غرب از اين موضوع آگاهی كمتری دارند«. رك:
 http://ahsanalhadis.com

یکی از مهم ترین نواقص 
مدخل مورد نقد، عدم 
پرداختن به »اندیشه 
سياسی« و »آثار علمی« 
آیت اهلل سيد مصطفی 

خمينی است



43
96

يز 
  پاي

  5
ه  3

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

ر...
ی د

مين
ی خ

طف
مص

يد 
هلل س

ت ا
ه آي

زمان
ی و 

دگ
ب زن

زتا
ی با

قاد
ش انت

خوان

مصاحبه ای با مادر مکرمه آقا سيد مصطفی )خانم خديجه ثقفی( تصريح شده كه ايشان 
در سن شش سالگی به مکتب خانه رفته و در سن هفت سالگی وارد مدرسه موحدی قم 

شدند.1
اشکال بعدی كه در متن به چشم می خورد اينکه در متن در مورد اساتيد ايشان آمده 
كه: »او پس از پايان سطح در 22 سالگی، خارج فقه را در درس آيت اهلل حاج سيد حسين 

طباطبايی بروجردی حاضر شد و هم زمان خارج اصول را از پدر فرا می گرفت.«
در اينجا فقط اسم آيت اهلل سيد حسين طباطبايی بروجردی)ره( و حضرت امام)ره( را 
به عنوان استاد مطرح كرده اند اما آقای خلخالی )از دوستان نزديک شهيد( در مصاحبه 
خود در كتاب يادها و يادمان ها2 از آقای آيت اهلل حجت هم به عنوان يکی از اساتيد ايشان 
ياد می كنند. همچنين در كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی، 

اسامی اساتيد سيد مصطفی خمينی بدين شرح مطرح شده است: 
آيات عظام: سلطانی، شيخ محمدجواد اصفهانی، محمد صدوقی، شيخ 
مرتضی حائری، سيد محمدرضا صدر، سيد ابوالحسن رفيعی قزوينی، 
سيد محمدحسين طباطبايی، سيد روح اهلل خمينی، سيد محمد داماد.3 
اين طور به نظر می رسد كه بهتر بود اسامی اساتيد مهم و سرشناس سيد مصطفی در 
علوم عقلی و نقلی را در دايره المعارف مطرح می كردند و فقط به ذكر نام دو استاد بسنده 

نمی كردند. 
در اين مدخل، تاريخ ازدواج سيد مصطفی سال 1343 شمسی ذكر شده: »حاج سيد 
مصطفی در 1343ش با دختر آيت اهلل حاج شيخ مرتضی حائری يزدی ازدواج كرد...« 

در حالی كه در اين تاريخ، سيد مصطفی 4 فرزند داشته كه دو فرزند آن فوت كرده اند! 
مادر مکرمه سيد مصطفی در كتاب يادها و يادمان ها4 در مصاحبه خود سن ازدواج سيد 
مصطفی را 22 سالگی اعام می كند: يعنی سال 1331 شمسی. همچنين آقای سجاد 
راعی در كتاب زندگينامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی به نقل از عمادالدين 
باقی )ويژه نامه روزنامه اطاعات 1/آبان/1376( سن ازدواج سيد مصطفی را 24 سالگی 

1. از چشم مادر؛ ويژه نامه همش��هری، 1 آبان 1376، ص8؛ به نقل از كتاب س��جاد راعی گلوجه، زندگی نامه و 
مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان. 

2. نش��ريه صبح آزادگان، 1363/8/1، به نقل از كتاب يادها و يادمان ها از آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی)ره(، 
همان، ص107. 

3. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان، ص25-26. 
4. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ص31. 
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)يعنی در سال 1333( ذكر كرده است.1
جالب است كه نويسنده مدخل، جناب آقای عمادالدين باقی، به مطالب پيشين خويش 
نيز توجه ننموده و در نتيجه مرتکب چنين اشتباه تاريخی فاحش شده است. عجيب آن 
كه در منابع مختلف، در مورد اوليات زندگانی اين ش��هيد، اين همه اعوجاج و تشويش 

تاريخی وجود دارد. 
در سطر بعدی تعداد فرزندان س��يد مصطفی دو فرزند مطرح شده است: »حاج سيد 
مصطفی در 1343ش با دختر آيت اهلل حاج شيخ مرتضی حائری يزدی ازدواج كرد كه 

حاصل آن يک پسر و يک دختر بوده است.« 
اين مطلب نيز از عدم اطاعات تاريخی نويسنده نشئت گرفته است؛ چه اينکه در منابع 
مختلف، اطاعات كافی در اين زمينه وجود داش��ته است. از جمله، مادر سيد مصطفی 
در مصاحبه اش )در سال 76 و چهار سال پيش از انتشار مدخل مورد نقد( در اين زمينه 
تصريح كرده كه سيد مصطفی صاحب چهار فرزند بود كه فرزند اول آنها »محبوبه« نام 
داشت و در كودكی بيماری مننژيت گرفت و فوت كرد. ديگری حسين است كه روحانی 
شده است، نام فرزند بعدی مريم است كه دكتر شده و فرزند آخر كه در حمله كماندوهای 
رژيم شاهنشاهی به خانه حضرت امام در سيزدهم آبان سال 1343، سقط شده است.2 
خصوصاً بيان مس��ئله سقط فرزند چهارم ايشان، بس��يار مهم است؛ چون اين جنايت 
به دست رژيم سفاك شاه و س��اواك صورت گرفته كه با ورود وحش��يانه به خانه برای 
دستگيری حضرت امام سبب ترس مادر و كشته شدن اين فرزند شدند. ضروری بود كه 

نگارنده پس از ذكر تعداد دقيق فرزندان، علت فوت را هم توضيح می داد.
نکته بعدی  مسئله نحوه شهادت و ارتحال مرحوم حاج سيد مصطفی است كه در اين 
مورد، چنين آمده است: »هر چند پزش��کان علت مرگ را سکته مغزی اعام كردند اما 

مرگ مشکوك به نظر رسيد...«.
اين مطلب ادعايی است كه برای اولين بار و بدون هيچ استنادی بيان شده است. جالب 
آنکه هيچ گزارش پزشکی در اين مورد در دست نيست و معلوم نيست نويسنده محترم 
اين احتمال عجيب و غريب را آن هم از قول پزشکان، از كجا به دست آورده اند و بر دفتر 

تاريخ چنين پيرايه بسته اند! 
گفتنی اس��ت همس��ر مکرمه آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی در مورد شهادت سيد 

1. عمادالدين باقی، »مروری بر زندگی نامه آيت اهلل شهيد حاج سيد مصطفی خمينی«، ويژه نامه روزنامه اطاعات، 
اول  آبان 1376، ص2- به نقل از كتاب سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص9. 

2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ص31. 
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مصطفی گفته اند: »روی بدن ايشان آثار مسموميت ديده شده است« و ايشان صراحتاً 
می گويد كه در آنجا به ما گفته اند كه ايشان مسموم شده است.1

سيد محمود دعائی می گويد: 
عايمی كه ناش��ی از مس��موميت بود روی پوس��ت وجود داش��ت و 
همچنين می گويد در بيرون بيمارستانی كه حاج آقا مصطفی)ره( را به 
آنجا انتقال داديم يک ماشين شورلت نمره تهران بود كه پس از شنيدن 

خبر مرگ ايشان، به طرف بغداد حركت كرد.2
سيد رضا برقعی هم به اين مطلب اشاره می كند كه: 

در وقت خروج از بيمارس��تان صحنه ای ديدم كه شايد فقط خود من 
ش��اهدش بودم و اين يک لحظه بيش��تر نبود و آن اين ب��ود كه جلوی 
بيمارستان يک ماشين شورلت را با نمره ايرانی ديدم كه با فاصله چند 
متری نزديک بيمارس��تان، متوقف بود. وقتی ما از داخل بيمارس��تان 
بيرون آمديم ماشين مزبور از همان فاصله دور زد و رفت و احساس من 
در آن لحظه اين بود كه اينها از سفارت ايران آمده بودند كه ببينند كار 

تمام شده است يا نه! و پس از كسب خبر بازگشتند.3
سيد حسين خمينی در مصاحبه اش می گويد:

... در بيمارستان، دكتر )ايادعلی البير( برای معاينه ايشان آمد و گفت: 
»مع األسف ايشان فوت كرده و مرگش هم عادی نيست، اگر اجازه بدهيد 
بنده ايشان را كالبدشکافی كنم، اين مسئله را ثابت می كنم. ايشان جراح 

و فارغ التحصيل از دانشگاه سلطنتی لندن بود.«4
سيد احمد خمينی نيز معتقد بود كه برادرش به صورت غير عادی و توسط مسموميت 

شهيد شده است و در كتاب آشنايی با مهاجر سيد مصطفی خمينی می گويد: 
آنچه من می توانم بگويم و ش��کی در آن ندارم اين كه ايشان را شهيد 
كردند؛ زيرا عامتی كه زير پوست بدن ايشان، روی سينه ايشان، روی 
دست و پا و صورت ايش��ان و همچنين لکه های بسيار بزرگ حکايت از 

1. همان، ج2، ص405. 
2. به نقل از كتاب س��جاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص138؛ يادها و 

يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج1، ص195. 
3. »آشنايی با مهاجر شهيد سيد مصطفی خمينی«، ياد، دوره سوم، ش12، پاييز 1376، ص130؛ به نقل از كتاب 

سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص139. 
4. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج2، ص92.
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مسموميت ش��ديد می كرد و من ش��کی ندارم كه او را مسموم كردند؛ 
اما چگونه اين كار ص��ورت گرفته، نمی دانم، ول��ی همين قدر می توانم 
بگويم كه ايشان چند ساعت قبل از شهادت در مجلس فاتحه ای شركت 
می كنند كه در آنجا بعضی از ايادی رژيم پهلوی دست اندركار دادن چای 

و قهوه مجلس بوده اند.1
سيد محمود دعائی در مصاحبه ای در پيام انقاب می گويد: 

آنچه مس��لم اس��ت مرحوم حاج مصطفی خمينی را رژيم شاه خائن 
مسموم كرد؛ يعنی ايش��ان شهيد شدند اما ش��يوه مرموزی را كه رژيم 
گذشته به كار برده بود و به شهادت ايش��ان منجر شد دقيقاً نمی توانم 
بازگو كنم. شب قبل ايش��ان ميهمانی داشتند و كسانی كه به منزلشان 
مراجعه كرده بودند، آي��ا همان ها عامل اين جري��ان بودند؟ نمی توانم 
بگويم، ش��ايعه ای بود كه اي��ادی رژيم ش��اه از طريق س��می كه تأثير 
درازمدت دارد به نحوی ايشان را مسموم كردند. يا حتی معروف شد كه 
سيانور را در كفش ايشان ريخته بودند كه جذب پوست شده و به تدريج 

جذب خون شده است.2
اينها برخی از قرائنی است كه بر مس��موميت سيد مصطفی خمينی داللت دارد. حال 
نويسنده چگونه و از كدام منبع، سکته مغزی را به عنوان علت فوت ايشان كشف و ذكر 
كرده، جای سؤال جدی دارد و چيزی است كه اولين بار شنيده شده و معلوم نيست كه 

نويسنده از بيان اين موضوع چه قصدی داشته است. 
هر چه هس��ت با توجه به خاطرات اطرافيان ايشان، مش��خص می شود كه به احتمال 
زياد ايشان به شهادت رسيدند و احتمال عمدی بودن فوت ناگهانی ايشان، دور از واقع 
نيست. اما در هر صورت، سکته مغزی عامل فوت ايشان نبوده و هيچ پزشکی نيز چنين 

مسئله ای را مطرح نکرده است.
در قسمتی از مدخل، محل دفن سيد مصطفی ايوان حرم اميرالمؤمنين علی)ع( ذكر 
شده است و در متن به اين صورت آمده است كه: »در روز دوم آبان ماه، جنازه حاج سيد 

مصطفی در ايوان حرم اميرالمؤمنين علی)ع( به خاك سپرده شد.« 

1. »آش��نايی با مهاجر ش��هيد مصطفی خمينی«، همان، ص127-126؛ به نقل از كتاب سجاد راعی گلوجه، 
زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص139. 

2. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان، ص140؛ پيام انقاب، ش18، 
30 مهر 1359، ص45، )مصاحبه با محمود دعايی(. 
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توضيحات تکميلی مهمی در اين بخش وجود داشت كه عدم توجه به آن، گاه در برخی 
خاطرات شفاهی منجر به خاف گويی شده است.1
سيد حسين خمينی در مصاحبه اش می گويد: 

ايشان در زير گلدسته شمالی حرم دفن شدند كه حدود 7 الی 8 متر 
بيشتر با ضريح فاصله ندارد. در آن زمان اجازه نمی دادند كسی ميت خود 
را در چنين جايی دفن كند مگر با دستور و اجازه رئيس جمهور. عده ای 
با رئيس جمهور تماس گرفتند او هم برای حفظ ظاهر، چون به امام)س( 
احترام می گذاشت دستور داد ايشان را آنجا دفن كنند. مقبره مربوط به 
حاج محمدحسن امين الضرب بود. افرادی همچون آيت اهلل محمدحسين 
اصفهانی، سيد نصراهلل بنی صدر و عامه حلی)ره( در سرداب آنجا دفن 

هستند.2
نويسنده در قسمتی از مدخل، اسامی كتاب های سيد مصطفی را می آورد: »... الحاشيه 

علی تحرير الوسيله و دروس االعام و نقل ها«. 
اسم صحيح كتاب دروس االعام و نقدها می باشد.

اين كتاب يا جزوه 70 صفحه ای، تقرير دروس آيات عظام: س��يد محمود شاهرودی؛ 
سيد ابوالقاسم خوئی، محمدباقر زنجانی و سيد محسن حکيم می باشد. نکاتی كه پس از 
يادداشت دروس، به نظر مبارك شهيد سيد مصطفی خمينی رسيده، در دنباله مطالب 

اساتيد به صورت نقد ذكر شده است.3
اش��کال ديگری در متن به چش��م می خورد كه باز نش��ان از بی دقتی است: »پس از 
دستگيری امام خمينی در شب 14 خرداد 1342ش، مصطفی نخستين كسی بود كه 

صبح به حرم حضرت معصومه)ع( آمد...«. 
بر اساس آنچه در منابع متقن و متقدم آمده، امام را در شب 15 خرداد 1342 )شب 12 
محرم سال1383( دستگير كردند4 و بعد از اطاع مردم از دستگيری امام، قيام خونين 

15خرداد به وقوع پيوست. 
در متن آمده: 

1. به عنوان نمونه، برخی افراد به دليل آن كه پدر بنی صدر در آنجا مدفون است، اختصاص آن جايگاه برای تدفين 
پيکر مطهر آيت اهلل سيد مصطفی خمينی را ناشی از اجازه بنی صدر دانسته اند! حال آن كه چنين اجازه ای مربوط 

به رياست جمهوری بوده است. 
2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج2، ص94، مصاحبه با سيد حسين خمينی. 

3. »آثار عامه شهيد حاج سيد مصطفی خمينی«، حضور، ش21، پاييز 1376، ص241-242. 
4. سيد حميد روحانی، همان، ج1، ص507. 
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پس از س��خنرانی تاريخی و مهم امام خمين��ی در آبان ماه 1343ش 
درباره كاپيتوالسيون و دستگيری و تبعيد وی به تركيه، فرزندش نيز در 
زندان قزل قلعه تهران زندانی گرديد. وی پس از 57 روز آزاد شد. مقامات 
ساواك به او تکليف كردند كه داوطلبانه نزد پدر به تركيه برود؛ اما او پس 
از مشورت با علما در قم از اين تکليف تن زد. ولی در 13 دی ماه 1343 

شش روز پس از آزادی از زندان، دستگير و به تركيه تبعيد شد. 
اين مطلب اشتباه ذكر شده است. تاريخ دقيق آزادی از زندان و بازداشت مجدد سيد 
مصطفی بدين شرح است: سيد مصطفی در تاريخ 13 آبان 1343بازداشت شد و به تهران 

منتقل گرديد. )پرونده آيت اهلل سيد مصطفی خمينی شماره بازيابی 43-391(.1
به مدت 57 روز بازداش��ت بود و در تاريخ 8 دی 1343 از زندان آزاد شد و در تاريخ 9 
دی 1343 وارد قم شد.2 پنج روز بعد يعنی در تاريخ 13 دی 1343 مجدداً دستگير شد 

و فردای آن روز يعنی در تاريخ 14 دی 1343 به تركيه تبعيد شد.3
پس در اينجا دو مطلب نادرست بيان شده است: 

الف: از آزادی اوليه سيد مصطفی تا دستگيری مجدد 5 روز فاصله بود در حالی كه در 
اينجا شش روز گفته شده است.

ب: 13 دی 1343 دستگيری مجدد سيد مصطفی بود نه تبعيد. بلکه تبعيد در 14 دی 
1343 انجام شده است. 

در بخش��ی از مدخل، از قول همس��ر حاج آقا مصطفی چنين آمده است: »... به گفته 
همسرش، وی دلبستگی ويژه ای به روشنفکران داشت و خود نيز نگاه نوينی به معارف 

دينی می افکند.«
در اينجا چند اشکال قابل ذكر است:

الف. همس��ر س��يد مصطفی در مصاحبه خود مندرج در كتاب يادها و يادمان ها، اين 
مطلب را ذكر نکرده4 و معلوم نيس��ت نويس��نده با تکيه بر كدام منبع، به ايشان چنين 

نسبتی داده   است.
ب. اساساً- بر فرض صحت انتساب- معلوم نيست تا چه اندازه شهادت و روايت همسر 
مکرمه مرحوم س��يد مصطفی خمينی )با التفات به آن كه از بيت علم هستند(، در اين 

1. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان، ص66. 
2. همان، ص72. 
3. همان، ص73. 

4. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج2، ص401. 
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مورد خاص، مسموع و مورد قبول است؛ چه اينکه طبعاً دوستان يا شاگردان علمی، بهتر 
از هر كس ديگری در موضوعات مهمی از اين دس��ت، اطاع و التفات دارند و جالب آن 
كه هيچ كس از ياران و شاگردان ايشان )از طيف های مختلف فکری و سياسی( چنين 
ادعايی را مطرح نکرده اس��ت و اين بخش نيز به نظر پيرايه تراش��ی تاريخی است برای 

تفسير مورد عاقه نويسنده. 
ج. منظور از »روشنفکران دينی« چيست و مصاديق آن چه كسانی بودند؟ نويسنده اين 
تحليل را بر چه اساسی مطرح كرده است؟ آيا اساساً در آن زمان چنين مفهومی در فضای 
فکری مطرح بود و يا ميان آنان با روش��نفکران بدون پسوند دينی، خط كشی و تفاوتی 
وجود داشت؟ روايت شخصيت ها بر اساس مفاهيم برساخته در دوران بعد از فقدان آنان، 

به دور از الگوی علمی است. 
د. مراد نويسنده از »روش��نفکران دينی« هر چه باش��د نمی توان اعضای انجمن های 
اسامی، نهضت آزادی و دكتر شريعتی را خارج از آن برشمارد. جالب آن كه در مورد اين 
طيف، در برخی منابع مطالبی وجود دارد كه مخالف مدعای نويسنده را به دست می دهد 
و نشان از عدم نگاه مثبت سيد مصطفی نسبت به برخی روشنفکران مسلمان دارد.1 به 

عنوان نمونه در اين رابطه آقای برقعی در مصاحبه اش می گويد: 
به طور كلی، نس��بت به غرب رفته ها اعتقاد نداش��ت؛ مثًا ايش��ان با 
بنی صدر خوب نبود، با قطب زاده به شدت مخالفت داشت. اينها با حاج 
آقا مصطفی)ره( در ارتباط بودند، با امام)س( در ارتباط بودند، به نجف 
كه آمدند با امام)س( و با ايش��ان ديدار می كردند؛ چون با رژيم مبارزه 
می كردند و صاح نبود در مقابل آنها، موضع گيری كند، ولی با اين حال، 
به هيچ كدام از روشنفکرها و غرب رفته ها خوش بين نبود. گاهی می ديدم 
كه حتی با اينها برخورد منفی هم می كند، ولی درباره دكتر ش��ريعتی 

چيزی به خاطر ندارم كه دليل بر مخالفت يا موافقت با او باشد.2
سيد عباس خاتم يزدی نيز در اين زمينه چنين می گويد: 

روشنفکرهايی كه از خارج می آمدند، همه به خدمت امام می رفتند و 

1. همان، ج1، ص261: »... چند نفری هم كه با ايشان مخالفت می كردند، مانند قطب زاده، بنی صدر، طباطبائی و 
ابراهيم يزدی، همه با مسائل مذهبی و انجمن دانشجويان مقيم خارج در ارتباط بودند وگرنه حاج آقا مصطفی)ره( 
نمی گذاشت به حضور امام)س( برسند.« البته آقا مصطفی دخالت مستقيم در ماقات ها نداشته و اگر احياناً ديدار 
با كسی را به صاح نمی دانسته، به اطاع امام می رس��انده تا خود تصميم بگيرند و البته امام تا آخر اين طيف را از 

ماقات با خود محروم نکردند. 
2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ص275-276. 
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حتی نمايندگان مجاهدين خلق هم به حضور امام رسيدند. اما به هر حال 
امام با گروه گرايی و حزب بازی و دسته بندی ها و... مخالف بود و می گفت 
كه بايد هدف عام باشد. با آن كه می دانست مثًا دكتر يزدی از اعضای 
تيپ نهضت آزادی و جبهه ملی است يا مثًا قطب زاده راه ديگری دارد 
يا بنی صدر كه اصًا المذهب بود و جزو هيچ مرام و مسلکی نبود، همه را 
به حضور می پذيرفت، لکن كمتر به آنها بها می دادند. اما مرحوم حاج آقا 
مصطفی با آنها صد در صد مخالف بود و ماقات نمی كرد. نه بنی صدر، نه 
دكتر يزدی، نه قطب زاده، به خصوص حاج آقا مصطفی اصًا با قطب زاده 
خوب نبود. البته شايد دكتر يزدی نزد حاج آقا مصطفی می رفت، ولی آن 
اهميت را كه به ديدار امام برود، نداشت و همه می گفتند چه طور است 

كه امام با ما ماقات می كند ولی حاج آقا مصطفی به ما راه نمی دهد؟1
سيد حميد روحانی در مصاحبه اش در كتاب يادها و يادمان ها می گويد: 

مشی سيد مصطفی بر اين بود كه »حمل بر صحت همه جا خوب است 
جز در امور سياس��ی«. در سال 1349 شمس��ی صادق قطب زاده برای 
نخستين بار به نجف آمد و شبی را با حاج سيد مصطفی)ره( گذراند، حاج 
آقا مصطفی در اين ديدار به ماهيت او كامًا پی برد و به او بدبين ش��د و 
تا زنده بود ديگر او را به حضور نپذيرفت و با او ماقات نکرد و روحانيان 
مبارز نجف را نيز پيوس��ته از همکاری با قطب زاده بر حذر می داشت و 

خطر او را گو ش زد می كرد.2
با وجود اين برخوردها، مشخص نيست نويسنده با چه مستمسکی ادعای »دلبستگی 
حاج آقا مصطفی به روشنفکران دينی« را مطرح كرده است! شايد مراد او از روشنفکران 
دينی، مجتهدان مجاه��د فعال در نهضت امام خمينی بوده اس��ت! وگرنه وجود چنين 
رابطه ای در هيچ مستند معتبری تأييد نشده است و عاوه بر اين كه دلبستگی به افراد 

روشنفکر نداشته بلکه ارتباط خوبی هم با اين افراد نداشتند. 
بخش پايانی مدخل نيز به مسئله ديدگاه آيت اهلل مصطفی خمينی نسبت به آثار دكتر 
ش��ريعتی اختصاص يافته و در بيانی پيچيده و غير مستقيم، چنين آورده است: »او، به 
رغم انتقاداتی كه به دكتر علی شريعتی داشت، به فرزندانش توصيه می كرد كتاب های 

1. خاطرات سال های نجف، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(/ عروج، ج1، 1392، ص104. 
2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج1، ص208-209. 
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وی را بخوانند و خود نيز چنين می كرد.« در صورتي كه سيد مصطفي صريحاً مي گفت 
دريغ از وقتي كه صرف نوشته هاي شريعتي شود با وجود اين چگونه مي توان پذيرفت كه 

فرزندانش را به مطالعه كتاب هاي شريعتي فراخواند؟!
نويسنده با مهارتی خاص، با نقل اين ماجرا و نيز »حضور سيد مصطفی به همراه سيد 
موسی صدر بر مزار دكتر شريعتی« تاش كرده، حساسيت ها و موضع گيری های جدی 
آقا مصطفی نس��بت به آثار و افکار دكتر ش��ريعتی را در حد »انتق��ادات عادی« تقليل 
دهد و با بيان اين مطلب، چنين القا كند كه ايش��ان نه تنها با آثار دكتر مخالفت جدی 
نداش��ته، كه فرزندان خود را به مطالعه آثار او ترغيب می كرده و خود نيز به مطالعه آثار 

وی می پرداخته است! 
اين مطلب نيز از جهات متعددی تأمل برانگيز و قابل نقد است؛ چه اينکه تاكنون كسی 
چنين مطلبی را تأييد نکرده اس��ت و در هيچ كدام از مصاحبه ه��ای مرتبط با آيت اهلل 
مصطفی خمينی، مؤيدی بر آن به چش��م نمی خورد؛ نه تنها مؤيدی بر اين مدعا وجود 
ندارد كه اظهارات مخالف آن در دس��ت است. به عنوان نمونه س��يد محمود دعائی )از 
مريدان فکری دكتر شريعتی كه ضمناً با آقا مصطفی نيز سال ها مستمراً در ارتباط بوده(، 

چنين می گويد: 
خود امام مخالف مرحوم ش��ريعتی به حس��اب نمی آمدند و در عين 
حال سعی می كردند تحفظی داشته باشند؛ اما بالعکس مرحوم حاج آقا 
مصطفی تحت تأثير القائات محافل سنتی، برخورد متفاوتی داشتند و 
ما نگران بوديم. من در آن صحبت ها دي��دم كه اين صبيه حضرت امام، 
خواهر حاج آقا مصطفی )همسر مرحوم آقای اعرابی( متأسف بود كه كه 
چرا داداش از مطالعات روز فاصله گرفته است و معلوماتش با روز نيست.1 

1. ويژه نامه روزنامه اطاعات، دوشنبه 5 بهمن 1394، ش26360، ص37-41. 


