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

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

یادداشت
مقاله حاضر كه در چندين ش��ماره در اختيار خوانندگان محت��رم قرار گرفت، بخش 
پايانی نقدی اس��ت بر مدخل »خمينی« در دايره المعارف بزرگ اسامی كه توسط دو 
تن از پژوهشگران 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 امكان 
دارد در يك مقاله صد صفحه ای درباره شخصيت بزرگی چون امام خمينی كه پيرامون 
وی صدها كتاب، مقاله، متن و س��ند وجود دارد، آن ه��م 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 
باشد! اما وقتی به منابع نگارش و نويسندگان اين مدخل رجوع شد تا حدودی منشأ اين 

نادرستی به دست آمد. 
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اصرار غير منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع، بلكه تقريرات رسانه ای و فاقد 
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 يك 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 يك 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 يك 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 است. اميد است دست اندركاران اين 
دانشنامه حداقل با جمع آوری نسخه های منتشرشده اين جلد از دايره المعارف كه جفای 
غير قابل بخششی نس��بت به خمينی كبير مرتكب شده است و منش��أ خطاهای بعدی 
تاريخی، پيرامون امام خمينی خواهد ش��د؛ و همچنين س��پردن نگارش اين مدخل به 
محققان و دانش پژوهانی كه صاحيت و اعتبار الزم علمی و تسلط كافی بر متون و منابع و 
ادوار مختلف زندگی امام خمينی را دارند، متنی منقح، معتبر و جامع تهيه و منتشر نمايند.
فصلنامه پانزده خرداد
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اشکاالت ساختاری
منابع مدخل 

از جمله موارد مهم در ارزيابی مداخل، بررسی منابع مقاالت دانشنامه ای است. مدخل 
مورد نقد نيز از اين قاعده مستثنا نيس��ت و نكات قابل تأملی در مورد كاربست منابع و 
رويه منبع گزينی آن به چش��م می خورد. عدم احاطه بر اظهارنظرهای متعدد و متكثر 
و عدم انعكاس اقوال مختلف در موضوعات مورد مناقشه نيز، ايرادی است كه به بخش 
منبع يابی و استفاده صحيح و فنی از همه منابع موجود برمی گردد. در ادامه برخی از اين 

ايرادات به تفكيك مورد اشاره اجمالی قرار می گيرد. 
1. عدم مراعات تقدم و تأخر در استفاده از منابع

يكی از اشكاالت مهم در بخش منابع، عدم استفاده از منابع درجه اول و قديمی تر است. 
به عنوان نمونه نخستين مطلب از امام در كتاب آينه دانشوران درج شده است كه در سال 
1313شمسی منتشر شد و از اين نظر بر ساير منابع تقدم دارد. دومين مطلب از امام در 
كتاب آثارالحجه به قلم شيخ محمد شريف رازی در سال 1332ش نوشته شد كه حاوی 
مطالب مهمی از زندگی و سيره علمی امام خمينی)ره( است. سومين زندگی نامه از امام 
به درخواست حجت االسام سيد حميد روحانی در س��ال های پيش از پيروزی انقاب 
اسامی برای نشريه ای خارجی نوشته شد كه بعداً همان زندگی نامه به صورت مبسوط و 
به انضمام نكات اصاحی شخص امام- كه دست خط مبارك ايشان نيز موجود است- در 
سال 56 در كتاب تحليل و بررسی نهضت امام خمينی درج گرديد. در ويرايش دوم اين 
كتاب، مطالب تكميلی و دست خط حضرت امام پيرامون بيوگرافی و سير علمی ايشان، 
نشر يافت و پس از آن ساير تك نگاری ها و كتب تفصيلی با استفاده از اين مطالب، نكات 
ديگری را بر آن افزودند. عدم التفات به سير تراجم نگاری در مورد امام، در عدم استفاده 
نگارنده مدخل از منابع متقدم، مش��هود اس��ت كه در برخی موارد منجر به درج موارد 

خاف يا غفلت از بازگويی نكاتی مهم گرديده است. 
2. استفاده انحصاری از منابع خاص

اس��تفاده از مناب��ع انحص��اری در برخی موضوع��ات، اش��كال ديگری اس��ت كه به 
يك س��ويه نگری در روايت، ش��كننده بودن مدعاها و غير مس��تند بودن مطالب منجر 
شده است. به عنوان نمونه استفاده مفرط از كتاب خاطرات آيت اهلل پسنديده در روايت 
پيشينه خانوادگی امام خمينی، سير علمی ايشان و... موارد متعددی از تناقض نمايی را 
منجر شده است كه به برخی از آنها در بخش هايی از اين نوشتار به صورت مستند اشاره 
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شده است. 
در موضوع شكل گيری انقاب اسامی و نيز در مقوله 
سياست خارجی انقاب اسامی و رابطه ايران و امريكا 
نيز، در اكثريت م��وارد از كتاب ش��كل گيری انقاب 
اسامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسامی نوشته 

محسن ميانی استفاده شده است.1
در موارد متكثر در اين مدخ��ل، مخصوصاً در بخش 
مرب��وط به دهه ه��ای نخس��ت زندگی ام��ام، به طور 
انحصاری از كت��اب حديث بي��داری نوش��ته حميد 

انصاری استفاده شده است.2
در بخش های مربوط به زندگی مرحوم سيد احمد خمينی نويسنده در اغلب قريب به 
اتفاق موضوعات، از كتاب مهاجر قبيله ايمان- به قلم حميد انصاری- استفاده كرده است. 
در حالی كه تاكنون آثار و منابع زيادی درباره زندگی و فعاليت های سياسی مرحوم سيد 
احمد خمينی منتشر شده يا در دست انتشار است. لذا بهتر آن بود نويسنده از منابعی كه 
خود در نگارش كتاب مذكور استفاده كرده، بهره می برد يا الاقل در عرض كتاب خود، به 

ساير منابع نيز ارجاع می داد تا روايتی انحصاری و يك سويه به دست ندهد. 
3. اشكاالت محتوايی در برخی منابع

يكی از منابع پر كاربرد در مدخل مورد نقد، كتاب حديث بيداری به قلم حميد انصاری 
است. با توجه به كثرت ارجاعات مدخل به اين كتاب و نظر به همه گير شدن اين اثر در 
معرفی امام، اغاط كثيری در آن به چشم می خورد كه بس��ياری از آنها در اين نوشتار 
مورد اش��اره قرار گرفت. بديهی اس��ت اثری با اين حجم از اش��تباهات تاريخی، منبع 
مناسبی برای ارجاع يك مدخل دانشنامه ای نيس��ت؛ چه اينكه ترجمه اين اثر به چند 
زبان با وجود اين همه غلط نيز كاری غير معقول اس��ت كه اشتباهات تاريخی پيرامون 

نهضت امام را در سطح بين المللی نهادينه خواهد ساخت. 
4. استفاده از منابع جهت دار و غير مستند

اس��تفاده از برخی منابع غير مس��تند يا منابعی كه به صورت كامًا جهت دار نوش��ته 
شده اند، موضوع مورد تأمل ديگری است كه در جای جای اين مقاله به چشم می خورد. 

1. محسن ميانی، شكل گيری انقاب اسامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسامی، ص709-710. 
2. حميد انصاری، حديث بيداری، ص709. 

یکی از اشکاالت مهم در 
بخش منابع، عدم استفاده از 
منابع درجه اول و قدیمی تر 
است. به عنوان نمونه نخستين 
مطلب از امام در کتاب آینه 
دانشوران درج شده است که 
در سال 1313شمسی منتشر 
شد و از این نظر بر سایر منابع 

تقدم دارد
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به عنوان نمونه می توان به استفاده حداكثری از آثار نويسندگانی مانند محسن ميانی، 
سعيد حجاريان، حسين بشيريه، بالی و... اش��اره كرد كه اختاف فكری اينان با نظام 
اسامی و شخص امام خمينی از نظر محققين پوش��يده نيست و از اين حيث، استفاده 
انحصاری از آثار نويسندگانی از اين دست، مصداق بارز جهت دارنويسی در نگارش مقاله 
دانشنامه ای است. چه اينكه اوالً روايت ايشان در بسياری از موضوعات مهم- مانند رابطه 
ايران و امريكا، تحليل جامعه ش��ناختی از نظام اس��امی و...- به عنوان نظر نهايی ذكر 
شده و هيچ ديدگاه مخالفی منعكس نشده است؛ ثانياً اگر چه انعكاس تحليل مخالفان 
انديشه سياس��ی امام به خودی خود نقص محسوب نمی ش��ود، اما تحليل شخصيتی 
فراحزبی و فراجناحی مانند امام خمينی از زاويه روايت ه��ای جهت دار عده ای معدود 
كه از قضا انگش��ت نمای سياسی نيز هس��تند، از نظر فنی صحيح به نظر نمی رسد. اين 
بخش از مطالب نويسنده، به محتوای كتاب ايران بين دو انقاب مانند شده است كه در 
آن، آبراهاميان با اس��تفاده مفرط از منابع غير اصيل- آثار ايران شناسان و نويسندگان 
چپ- و سانسور منابع و مس��تندات داخلی و اصيل، انقاب اسامی را از زبان ديگران و 

دگرانديشان روايت كرده است. 
استفاده از كتاب هايی مانند آثار ميانی گذشته از محتوای جهت دار و ضد انقاب، اصًا 
منبعی تاريخی نيست و حاوی اغاط تاريخی بسيار زيادی است. نيز برادرش در مستند 
جنجالی بی بی سی به عنوان كارشناس صحبت و از تهمت اين بنگاه خبری انگليسی به 

امام رونمايی كرد. 

ایرادات مربوط به كيفيت استفاده از تقاویم و ذكر تاریخ وقایع 
اين بخش مربوط به رويه نويسندگان مدخل در استفاده از تقاويم برای بيان تاريخچه 
وقايع مرتبط با زندگانی و مبارزات امام خمينی و منسوبين ايشان است. در اين بخش، 
گذشته از نقد رويه استفاده از تقاويم، به نمونه هايی از اشتباهات و اغاط تاريخی مندرج 

در مدخل اشاره خواهد شد. 
1. عدم وحدت رويه در استفاده از تقاويم 

به طور كلی در مدخل مورد نقد، در بيان تاريخ و استفاده از تقاويم، وحدت رويه وجود 
ندارد و نويسنده تقويم شمسی و قمری را به صورت غير اصولی و گنگ در موارد متعدد 
استفاده كرده است؛ در حالی كه بايس��ته بود تاريخ ها به صورت يك دست )طبق تقويم 
شمسی يا قمری( درج می ش��د يا تواريخی كه مربوط به قبل از 1300 شمسی بود را به 
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صورت قمری و بعد از 1300 شمسی را به صورت شمسی ذكر می كردند. به هر حال در 
مقاله، هيچ رويه ثابتی وجود ندارد و تواريخ شمس��ی و قمری، ذهن مخاطب را مشوب 

می كند و بعضاً تطبيق های غلط هم باعث تشتت ذهنی خواننده می گردد. 
2. اشتباه محاسباتی در سالشمار زندگی امام 

در بخش��ی از مدخل، تاريخ های مندرج غلط درج شده است كه نيازمند اصاح است. 
از جمله، سن حضرت امام)ره( در هنگام دريافت شناسنامه در سال 1304ش، 25 سال 
درج شده است: »زمانی كه در سال )1304ش( صدور شناسنامه برای ايرانيان اجباری 

شد، آقا روح اهلل 25 سال داشت.«1
با توجه به اينكه سن تولد امام، 1281 شمسی قيد ش��ده است، سن پيش گفته غلط 
است و امام در هنگام دريافت شناسنامه )سال 1304ش(، به حساب شمسی 23 سال 
داشته است. از آنجا كه ميزان سنجش ايش��ان تقويم شمسی است، بين سال 1281 تا 
1304، معلوم نيست نويس��نده چطور به عدد 25 رسيده اند. حتی اگر تقويم قمری هم 

ماك باشد )كه در اينجا نيست(، باز هم امام 24 ساله بوده اند نه 25 ساله! 
اين اشتباه محاسباتی در جای جای مقاله تكرار شده است و به عنوان نمونه سن امام در 
آستانه ازدواج در بهمن 1308ش، به اشتباه 28 سال درج شده است.2 اگرچه با احتساب 
سال های قمری ايشان در آن هنگام وارد 28 سالگی ش��ده بودند ولی با توجه به ماك 
قرار دادن تقويم شمسی توسط نويسنده )كه سال 1308شمسی را مبنای محاسبه قرار 
داده اند( به حساب شمسی، س��ن امام در هنگام ازدواج 27 سال بوده است. برای پرهيز 
از ثبت غير دقيق تقاويم و سال شمار زندگی امام، پسنديده آن بود كه نويسنده با حفظ 
وحدت رويه در تقاويم، يا ماك خود در بيان اين اعداد را بيان می كرد يا در ذكر ارقام و 
اعداد به هر دو تقويم، توجه می داشت يا الاقل اشاره ای به اختاف تاريخی ناشی از ماك 
قرار دادن تقويم شمسی و قمری می كرد تا دچار سردرگمی و اشتباه محاسباتی نگردد. 
در بخش مربوط به تاريخ آشنايی امام با آيت اهلل شاه آبادی- صفحه 670- نيز اشتباهات 
تاريخی به چشم می خورد. در آنجا تاريخ اين آشنايی »سال 1347ش/ 1307ق« ذكر 
شده است كه به چند دليل اشتباه اس��ت؛ امام متولد سال 1320 قمری است و با توجه 
به تاريخ مندرج در مدخل، می بايست ايشان 13 س��ال قبل از تولدشان يعنی در سال 
1307 قمری با آيت اهلل شاه آبادی آش��نا شده باش��ند! همچنين آيت اهلل شاه آبادی در 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص667. 
2. همان، ص668. 
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تاريخ 1369قمری/ مطابق با س��وم آذرماه 1328 شمسی 
رحلت ك��رده1 و لذا، اگر تاريخ مذك��ور در مدخل را صحيح 
بدانيم، الزمه اش آن اس��ت كه امام حدود 19 س��ال پس از 
رحلت آيت اهلل شاه آبادی با ايشان آشنا شده باشد! گذشته از 
موارد مذكور، دو تاريخ شمسی و قمری مندرج نيز با يكديگر 
تناسبی ندارند؛ يعنی سال 1347 شمس��ی مطابق با سال 
1307 قمری نيست بلكه مطابق 1387قمری خواهد بود و 

از طرفی معادل سال 1307 قمری، به تقويم شمسی، سال 1268 است. 
در مورد نامگذاری سال 78 به عنوان سال امام، چنين آمده است: 

چنان كه پيش تر آمد اين موج توجه و تأليف متأثر از آن اس��ت كه به 
پيشنهاد مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خمينی، مقام معظم رهبری 
حضرت آيت اهلل سيد علی خامنه ای سال 1378ش را به دليل مصادف 

شدن آن با يكصدمين سالزاد امام )سال امام( نام نهاد.2
با توجه ب��ه اينكه امام خمينی در س��ال 1281شمس��ی/ 1320ق متولد ش��ده اند و 
نويسندگان مدخل نيز همين تاريخ تولد را درج كرده اند، لذا تنها با محاسبه تقويم قمری، 
سال 1378 ش به عنوان يكصدمين سالزاد امام، بوده اس��ت. بر اساس تقويم شمسی، 
سال 1381ش، يكصدمين سال تولد است و لذا اين مسئله بايد تذكر داده می شد. از اين 
گذشته، بر اساس چه مستندی ادعا شده كه اين نام گذاری با پيشنهاد مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام بوده است؟ نامگذاری س��ال ها به ابتكار مقام معظم رهبری بوده و هست 
و هر جريانی كه اين مسئله را به ديگران نس��بت می دهد بايد دليل ارايه كند. لذا درج 
مدعاهای بدون دليل از اين دست، خود اشكال س��اختاری ديگری است كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 

عدم وحدت رویه در القاب 
ناهمگونی و عدم برخ��ورداری از منطق و رويه واحد در كاربس��ت الق��اب حوزوی و 
دانش��گاهی در جای جای مقاله به چش��م می خورد. در ادامه برخ��ی از نمونه ها از نظر 

خواهد گذشت. 

1. ناصرالدين انصاری قمی، اختران فضيلت، قم، دليل ما، 1392، ص357.
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص685.

استفاده از منابع انحصاری 
در برخی موضوعات، 
اشکال دیگری است که 
در  یک سویه نگری  به 
روایت، شکننده بودن 
مدعاها و غير مستند بودن 

مطالب منجر شده است
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به عنوان مثال در بخشی از مدخل، از شهاب الدين اشراقی با عنوان آيت اهلل و همزمان 
از سيد مصطفی خمينی، بدون اين لقب ياد شده است.1 

در معرفی ش��اگردان امام نيز اين نقيصه به چش��م می خورد. پس از آن كه نويسنده 
از بزرگانی مانند ش��هيد سعيدی و ش��هيد بهشتی و ش��هيد مطهری با عنوان »شهيد 
آيت اهلل...« ياد می كند، در ذكر نام برخی ديگر از جمله شهيدان قدوسی و هاشمی نژاد، 
رويه ای ديگر پيش می گيرد؛ حتی از عنوان »حجت االس��ام« نيز برای يادكرد ايشان 
اس��تفاده نمی كند و چنين می آورد: »ش��هيد حاج شيخ علی قدوس��ی....، شهيد سيد 

عبدالكريم هاشمی نژاد.«2
در بخش های ديگری از اين مدخ��ل،3 اين ايراد به طرز بارزتری مش��اهده می گردد. 
نويس��نده در اقدامی عجي��ب، هر ج��ا از مرجع تقلي��د و زعيم بزرگ ش��يعه حضرت 
آيت اهلل العظمی بروجردی نام می برد، نام ايشان را بدون استفاده از القاب نقل می كند. 
اين اس��ت كه در موارد متعدد از اين مرجع بزرگ با تعبير توهين آميز »بروجردی« نام 
برده شده اس��ت4 كه در آن نوعی اس��تخفاف نيز وجود دارد. اين تش��تت در كاربست 
القاب و عناوين، وقتی روشن می ش��ود كه ببينيم هر جا از شخصيت هايی مانند آقايان 
اكبر رفس��نجانی يا س��يد محمود طالقانی نام برده می ش��ود، لقب »آيت اهلل« را برای 
يادكرد ايشان به كار می گيرند يا در ذكر نام افرادی مانند آقای امام جمارانی، از عنوان 
»حجت االسام والمسلمين« تغافل نشده است.5 معلوم نيست درج القاب و عناوين در 

يك مدخل دانشنامه ای در اين سطح، با چه ماكی انجام شده است؟! 
نكته مهمی كه در اين زمينه به چشم می خورد، عدم توجه به سير تاريخی و موقعيت های 
اجتماعی افراد و عدم تناسب القاب با موقعيت اجتماعی خاص آنهاست. به عنوان نمونه، 
نويسندگان گاه در روايت وقايع مربوط به بعد از رهبری امام خمينی نيز از لقب »آيت اهلل« 
استفاده كرده اند، اين در حالی است كه در دوران بعد از انقاب، ايشان به »امام خمينی« 
اشتهار داش��ته اند، و در يادكرد ايش��ان معموالً »آيت اهلل خمينی« گفته نمی شده است؛ 
همان گونه كه در زمان حيات آيت اهلل بروجردی نيز ايشان به »آقا روح اهلل« اشتهار داشته اند. 
در حال حاضر در روايت برخی از مخالفان امام و انق��اب، به قصد تعريض و يا تنقيص، از 

1. همان، ص669. 
2. همان، ص727. 

3. بخش های مربوط به تحليل انديشه فقهی امام. 
4. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص741، 745 و 749. 

5. همان، ص762.
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تعبير »آقای خمينی« و تعابيری از اين دست استفاده می شود كه دقت در كاربست القاب 
متناسب با ادوار مختلف زندگی سياسی ايشان را دوچندان طلب می كند. 

عطف مترادف ها
به رغم آن كه مختصرنويس��ی يكی از اصول بنيادين در نگارش مقاالت دانشنامه ای 
است، در متن مورد نقد، موارد زيادی از عطف واژگان مترادف به چشم می خورد كه در 
بس��ياری از اين موارد هيچ ضرورتی برای ذكر اين عطف های تبيينی و توصيفی وجود 

نداشته، حذف آنها خلل و ضرری در بيان مراد نويسندگان وارد نخواهد كرد. 
وجود چنين نقيصه ای در يك دايره المعارف بزرگ و معتبر بسيار دور از انتظار است؛ 
بلكه می بايس��ت حداقل ويژگی های ادبی را كه در نوش��ته های عادی رعايت می شود، 
رعايت كنند. در ادامه نمونه هايی از عطف غيرضرور و تطويل بی مورد را ذكر خواهيم كرد. 
»ش��يوه و روش«،1 »هدف و مقصد«، »مهم ترين و اصلی تري��ن«، »واقعی و عينی«، 
»گس��تردگی و پردامنگی«،2 »ريش��ه يابی و ش��ناخت مبان��ی فك��ری«، »نمودها و 
ظهورها«، »معلوم و مش��خص«، »گروه و مجموعه«، »روزان��ه و عاميانه«، »مفاهيم و 
اصطاحات«، »حد و مرز«، »گونه و نوع«،3 »روش و مشی«،4 »جامع و كامل«، »اساس 
و پايه«،5 »متكفل و مسئول«، »پان و نقش��ه«،6 »پيوند و درهم تنيدگی«، »مظلومان 
و س��تمديدگان«، »حدود و ثغور«، »مطلق و انحصاری«، »عدل و قس��ط«، »موازين و 
شرايع«7 و گاهی در متن مقاله عطف سه مترادف مش��اهده می شود كه از جمله به دو 
مورد آن اشاره می شود: »مبنا و شالوده و ريشه های بنيادين« و »احكام و شرايع اسام 

و قوانين الهی«.8

كاربست ناصحيح اصطالحات علمی و استفاده از تركيب های نامأنوس 
در بخشی از مدخل، از كلمه »نفس االمری« به اشتباه اس��تفاده شده است. نويسنده 
چنين نوشته: »طبيعی اس��ت كه علم در حالت نفس االمری، نمی تواند بد باشد، اما اين 

1. همان، ص725.

2. همان، ص629.

3. همان، ص693.

4. همان، ص694.

5. همان، ص695.
6. همان، ص696.
7. همان، ص698.
8. همان، ص694.
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سخن امام اش��ارتی دارند به دارنده علم...«1 به جای 
كلمه نفس االمر بايد از كلمه »فی نفسه« استفاده كرد. 
چرا كه »نفس االمر« در حقيق��ت عالم حقايق مكتوم 
است كه انطباق همه گزاره های علمی و صحت سنجی 
آن، در آنجا روشن اس��ت و از اين نظر، »علم در حالت 
نفس االمری« در بحث مورد نظر نويسنده، بی معناست 
و بد بودن و خوب بودن در مورد آن مطرح نيست. اما می توان بحث كرد كه علم به صورت 
فی نفسه يا »علم بما هو علم« بد نيست. نويس��نده به دليل عدم آشنايی با اصطاحات 
فلسفی دچار اين اشتباه شده است. اين سخن وقتی روش��ن می شود كه بيان امام را از 
نظر بگذرانيم كه فرموده اند: »علم به تنهايی س��ودآور نيس��ت و برای نافع بودن بايد با 
معنويات همراه باشد«.2 برای موضوع قرار دادن »علم به تنهايی« از تعبير »علم در حالت 
نفس االمری« استفاده نمی شود و بلكه بايد گفت: »علم فی نفسه«يا »علم بما هو علم«. 
در بخش هايی از مدخل، استفاده از برخی از تركيب های نامأنوس به چشم می خورد كه 

از جمله می توان به »پيش نمونه های تحول ساز در فقه«3 اشاره كرد. 
در موارد متعدد،4 از بهشت زهرا)س(، با عنوان »گورستان« تعبير شده است كه تعبيری 
غريب و تا اندازه ای موهن است و حتی اگر به قصد پرهيز از استفاده از كلمات با بار ارزشی 
نوشته شده اس��ت، بهتر بود نويس��نده از عبارت »آرامگاه«، يا »قبرستان« به جای آن 
اس��تفاده می كرد تا بار معنايی منفی به ذهن مخاطب متبادر نشود. اين تعبير در اشاره 
به سخنرانی امام راحل در كنار مزار شهدای انقاب اسامی در بهشت زهرا)س( به كار 
برده شده است؛ در صورتی كه در بخش های ديگر از مقاله، در معرفی مختصات محيطی 
حرم امام كه در جوار بهشت زهرا)س( واقع شده، از تعبير »گلزار شهدای بهشت زهرا« 

استفاده شده است كه نشان از عدم وحدت رويه در كاربست تعابير و تركيب ها دارد.5

1. همان، ص718.
2. همان.

3. همان، ص733.
4. از جمله در صفحه 724. 

5. در هر دو مورد، مراد اشاره به مزار شهدای انقاب اسامی است ولی در يكجا از تعبير گلزار و در جای ديگر از 
تعبير گورستان استفاده شده است زيرا سخنرانی امام در جوار مزار شهدا ايراد شده و لذا هيچ اشكالی نداشت كه 
نويسنده در صفحه 724 نيز از تعبير »گلزار شهدا« اس��تفاده می كرد كه هم تركيبی مورد استعمال و رايج است 
و هم متناس��ب با فرهنگ ايرانی و انقابی و در عين حال، بار معنايی منفی گورستان را ندارد. تعبير گورستان به 
نوعی، با مردگی مازمه دارد؛ حال آن كه گلزار ش��هدا، نمايانگر حيات طيبه شهداست و نشان از تفاوت ايشان با 

مردگان عادی دارد.

استفاده از برخی منابع غير 
مستند یا منابعی که به صورت 
کاماًل جهت دار نوشته شده اند، 
موضوع مورد تأمل دیگری 
است که در جای جای این 

مقاله به چشم می خورد
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در برخی موارد از تركيب »طرح اليحه« اس��تفاده 
شده است1 كه تركيبی غلط است؛ زيرا اليحه مربوط 
به دولت و طرح مرتبط با مجلس است و تركيب اين 
دو، خود متناقض نما و بی معناست. پيش تر در بحث 
تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی به تفصيل به 

اين موضوع پرداخته شد. 
در بخش ديگری از نوشتار نيز تركيب »رويكرد اصوليه« آمده است: »بايد سراغ فضای 
فقاهتی اماميه با رويكرد اصوليه رفت...«2 اين تركيب نيز نارسا و نامأنوس است و بهتر بود 
به جای آن، از تركيب رايج »رويكرد اصولی« استفاده می شد. مضاف بر آن كه استفاده از 
تعابير عربی مثل اصطاح »اصوليه« در يك متن كامًا فارسی كه گرته برداری اصطاحی 
از زبان عربی در آن ضرورت ندارد، نادرست و نابجاس��ت؛ خصوصاً كه واژه »اصولی« به 
عنوان معادل فارسی رايج و رساتر، وجود دارد. به نظر می رسد نويسنده خواسته در بيانی 

سجع آميز، برای هم آهنگی با كلمه »اماميه«، اصطاح »اصوليه« را به كار بندد. 
همچنين در جای ديگر از تركيب غير فارسی و ناآشنای »رابطه ديالوگی« استفاده شده 
است: »افكار امام بيشتر در يك رابطه ديالوگی با افكار بروجردی، و نه تأثيرپذيری چندان 
از او بود.«3 تركيب نامأنوس »رابطه ديالوگی«، با استفاده از دو واژه »رابطه« و »ديالوگ« 
به وجود آمده كه در اين ميان كلمه »ديالوگ«، غير فارس��ی است و لذا گذشته از تنافر 

سمع، اشكال كاربست واژگان غير فارسی نيز در اين تركيب وارد است. 
در بخش ديگر از مقاله، از تعبير »قانون ش��رع« استفاده كرده است و در كاربست اين 
تعبير به وضوح مشخص نمی كند كه مرادش قانون بش��ری است يا قانون الهی. در اين 

زمينه چنين می نويسد: 
يك��ی از ملموس ترين حوزه ها برای فهم نس��بت مي��ان قانون و واقع 
خارجی، مقام اجرا برای عامان قانون است؛ در س��خن از قانون شرع، 

مكلف بايد بداند موقعيت او در قبال قانون چيست؟...4
اس��تفاده از تركيب فوق در اين صورت، ناكارآ، مبهم و فاقد معنای روش��ن است چرا 
كه قانون نوعاً به مجموعه ای از بايدها و نبايدها اطاق می ش��ود كه منش��أ بشری دارد 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج 22، ص725. 
2. همان، ص740.

3. همان، ص741. 
4. همان، ص749.

ناهمگونی و عدم برخورداری 
از منطق و رویه واحد در 
کاربست القاب حوزوی و 
دانشگاهی در جای جای مقاله 

به چشم می خورد
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و با اس��تفاده از منب��ع عقل و عرف تدوي��ن می گردد و 
در مقابل، بايدها و نبايدهايی كه توس��ط شارع مقدس 
به عنوان تكاليف ش��رعی القا می ش��ود، مصداق قانون 
وحيانی است كه در قالب نظام شريعت سامان می يابد و 
توسط پيامبران)ص( اباغ می شود. گذشته از ابهام در 
مراد از تركيب »قانون ش��رع«، در تبيين و تحليل و مصداق يابی نيز، اين ابهام سرايت 
می كند و شائبه خلط دو مفهوم »قانون شرعی« يا »قانون الهی« كه منشأ وحيانی دارد 
با »قوانين بشری« را القا می كند. بهتر بود اگر مراد نويسنده در اين بخش، قانون دينی 
و الهی است، از تعبير »قانون شرعی« استفاده می كرد. در ادامه همين صفحه، اصطاح 
»واقع خارجی« را مرادف با »يقين اصولی« گرفته اس��ت و البته در ادامه، پس از سخن 
از »اطمينان عرفی«، التفاتی به مرز و تف��اوت بنيادين مفهوم مذكور با »يقين اصولی« 
و »واقع خارجی«، صورت نگرفته اس��ت و اين اش��تباه ناش��ی از كم دقتی در كاربست 
اصطاحات جامعه شناختی در تحليل مفاهيم فقهی- اصولی است كه اين اشكال، بيش 
از آن كه به تسلط نويس��نده بر مفاهيم اصولی برگردد، به منطق تحليل و روايت علمی 

وی مربوط است. 
در بخش هايی از مقاله نيز، عطف اصطاحات متنافر به چشم می خورد. به عنوان نمونه، 
در بخش مربوط به زندگی نامه مرحوم سيد احمد خمينی چنين آمده است: »به موازات 
و در تداوم آموزش های جديد، احمد خمينی مش��غول تحصيل عل��وم دينيه در حوزه 

علميه شد.«1
می بينيم كه دو كلمه موازات و تداوم به هم عطف شده است؛ درحالی كه اين دو كلمه 
دارای معانی تنافر هستند. سيد احمد يا در موازات آموزش های جديد به دروس دينی 
پرداخت كه يعنی هم��راه با آن به اين يكی پرداخت يا در ت��داوم آموزش های جديد به 

دروس دينی پرداخت كه يعنی در ادامه يكی و بعد از پايان يكی، به ديگری پرداخت. 
در بخش ديگری از مدخل، در مورد نام گذاری يكصدمين سال تولد امام چنين آمده 

است: 
در همان سال 1378ش، كه يكصدمين سال مياد امام خمينی بود و 
از سوی مقام معظم رهبری آيت اهلل العظمی سيد علی خامنه ای به سال 

1. همان، ص658.

در بخش هایی از مدخل- 
که متأسفانه کم هم نيست- 
غلط های امالیی واضح یا 
درج ناصحيح مصطلحات به 

چشم می خورد
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امام اشتهار يافته بود.1
گفتنی آن كه آن سال از طرف حضرت آيت اهلل خامنه ای به عنوان سال امام نام گذاری 
شده است، لذا تعبير »از سوی مقام معظم رهبری... به سال امام اشتهار يافته بود« از نظر 
ادبی صحيح نيست؛ زيرا اشتهار يافتن امری است كه بايد به مرور و در صحنه اجتماعی 
اتفاق بيفتد لذا اشتهار يافتن از سوی يك فرد خاص معنا ندارد بلكه بايد گفت، در ميان 
مردم به اين عنوان اشتهار يافت. چه اينكه، پس از نامگذاری سال 78 به عنوان سال امام، 
توسط مقام معظم رهبری، اشتهار اين سال به عنوان »سال امام« اتفاق افتاده است. البته 

نويسنده در ادامه متن خود، از تعبير »نام گذاری« استفاده كرده است.

غلط های امالیی و اشکاالت ویرایشی 
در بخش هايی از مدخل- كه متأسفانه كم هم نيست- غلط های امايی واضح يا درج 
ناصحيح مصطلحات به چشم می خورد. در يك نمونه اين موارد، در صفحه 739، چنين 
آمده اس��ت: »... و اهتمام به امور ايشان دارند، موجب شده اس��ت تا امام احكام به امور 
مس��لمين را از اوجب واجبات بداند.« در اين فراز، به جای كلمه »اهتمام«، به اش��تباه 
»احكام« درج شده است و واضح است كه اين غلط موجب شده كه جمله »امام احكام به 

امور مسلمين را از اوجب واجبات بداند«، فاقد معنا تلقی گردد. 
برخی از ايرادات ويرايشی نيز در مدخل به چش��م می خورد كه در ادامه چند نمونه از 

آن ذكر می شود: 
1. در برخی موارد در كنار اعداد مربوط به سال های شمسی عامت مميزه )ش( قرار 
داده نشده است و وحدت رويه در اين موارد وجود ندارد و ممكن است موجب سردرگمی 

مخاطب گردد.2 
2. در بخشی از مقاله به دليل عدم استفاده از ويرگول، متن غلط انداز شده است: 

امام خمينی پ��س از آزادی از حص��ر در 18 فروردين 1343 اعتراض 
ش��ديد نس��بت به رأی دادگاه نظامی رژيم، طی بيانيه ای هشدار داد: 

»رأی دهندگان بايد منتظر سرنوشت سختی باشند.«3 
بعد از كلمه حصر، بايد ويرگول قرار گيرد تا 18 فروردين به عنوان تاريخ اعتراض خوانده 

شود و نه تاريخ آزادی امام از حصر.

1. همان، ص684.
2. همان، ص671-672. 

3. همان، ص673. 
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3. در بخش ديگ��ری نيز به دليل ع��دم مراعات 
قواعد ويرايش��ی، احتمال فهم اشتباه وجود دارد. 
در بخشی از مدخل چنين آمده اس��ت: »با پايان 
يافتن دوره دفاع مقدس، رويكرد عمومی نسبت به 
مطالبات خود تغيير كرد...«1 در اينجا نيز الزم است 

پس از كلمه »مطالبات«، يك ويرگول قرار گيرد تا منجر به فهم اشتباه نشود.

ابهام گویی
در بخش هايی از متن، مطالبی كامًا مبهم با قابليت برداش��ت های مختلف درج شده 
است كه با اساس متن دانشنامه ای- تصريح و مس��تندنگاری- همخوانی ندارد. خاصه 
اينكه، ايهام گويی و ابهام گويی در چنين متنی منجر به ايجاد برداش��ت های نادرس��ت 
نسبت به شخصيت ها و جريان های مختلف می گردد. نمونه های زيادی از مبهم نويسی 

در متن قابل احصاء است كه به ذكر يك نمونه اكتفا می شود.
در مدخل چنين آمده است: 

كشتار روز 17 شهريور 1357و برقراری حكومت نظامی در تهران و 11 
شهر ديگر در دولت شريف امامی كه به همراهی يكی از مراجع قم اميد 

بسته بود و با نام دولت آشتی ملی روی كار آمده بود، بی نتيجه ماند.2
در اين بخش، نويس��نده در حقيقت همه مراجع تقليد قم را به طور تلويحی در مظان 
اتهام پشتيبانی از شريف امامی در كشتار مردم قرار داده است؛ لذا برای جلوگيری از اين 
سوءبرداشت بايد اسامی و مشخصات مرجع يا مراجع مورد نظر را با ذكر اسناد مربوطه 
ارايه نمايد يا حداقل با اتكاء به مدارك معتبر، گفته ش��ود مثًا »دولت شريف امامی به 
برخی جريانات حوزوی اميد بسته بود«، ولی اين نوع ابهام گويی، همه مراجع تقليد قم 
كه قابل احصاء هم هستند را در مظان اتهام قرار می دهد و اين ابهام گويی مناسب ادبيات 

دايره المعارفی نيست. 

وجود تحليل و جهت گيری خاص 
گذش��ته از جهت گيری فكری و سياس��ی خ��اص نويس��ندگان مدخ��ل و متوليان 

1. همان، ص681. 
2. همان، ص677.

در بخش هایی از متن، مطالبی 
کاماًل مبهم با قابليت برداشت های 
مختلف درج شده است که با 
اساس متن دانشنامه ای- تصریح 

و مستندنگاری- همخوانی ندارد
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دايره المعارف بزرگ اس��امی، ك��ه طبيعتاً هر ايران��ی در انتخاب آن آزاد اس��ت، متن 
دانشنامه ای بايد فاقد تحليل و جهت گيری خاص باشد. انتظار از يك مدخل علمی آن 
است كه تمام تاش خود را در جهت ارايه روايتی كامًا توصيفی به كار گيرد. متأسفانه 
در جای جای مدخل مورد نقد، اين ايراد س��اختاری به نوشتار وارد است و در مواردی، 
نويسندگان به تطهير برخی جريان های سياسی غيرهمگرا با انديشه سياسی امام- مثل 
نهضت آزادی- پرداخته اند و در حقيقت، اماِم نهضت آزادی را معرفی كرده اند؛ همان گونه 
كه در بخش معرفی انديشه سياس��ی امام نيز، در ضمن اس��تفاده غيرروشمند و كامًا 
جهت دار از منابع خاص، اماِم اصاح طلبان روايت شده است! امامی كه در معرفی نظريه 
فقه سياسی اش ارجاعات فراوانی به آثار دگرانديشانی مثل حجاريان به چشم می خورد 
ولی از آثار پر ارج برخی شاگردان امام مثل حضرات آيات جوادی آملی، منتظری، مصباح 
و... مطلبی به چشم نمی خورد. حال آن كه اينان نخستين آثار مكتوب را در تبيين ابعاد 
انديش��ه ای نظريه واليت فقيه به رش��ته تحرير درآورده اند. در مباحث مربوط به حوزه 
سياست خارجی نيز، روايت افرادی مانند محسن ميانی، محور روايت انديشه امام در 
موضوع روابط ايران و امريكا و... قرار گرفته است كه ناخواسته به تحريف انديشه و سيره 
سياسی امام منجر ش��ده اس��ت. يا در بخش مربوط به زندگانی مرحوم سيد مصطفی 
خمينی كه به قلم حميد انصاری نوش��ته شده اس��ت، بخش ُمعظم زندگانی و مبارزات 
سياسی ايشان به طور كامًا جهت دار انعكاس نيافته و همين رويه در مرور مقطع آخر از 
زندگی مرحوم سيد احمد خمينی نيز به چشم می خورد و نتيجه حذف جهت دار برخی 

از مقاطع تاريخی، به تحريف تاريخ انقاب اسامی انجاميده است. 
ايراداتی از اين دست گرچه در جرگه ايرادات محتوايی هم هست، اما در حقيقت برخی 
از اشكاالت محتوايی به حوزه ساختاری مدخل و رويكرد نويسندگان در انتخاب منابع و 

نحوه ارجاع دهی بازمی گردد، لذا در اين بخش متذكر آن شديم. 


