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اشاره
کتاب »تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمینی)ره(«، مجموعه ی گفتارهای ايشان را در رابطه با تاريخ معاصر ايران، از آغاز قاجار تا پیروزی 
امام خمینی)ره(«  آثار  نشر  و  تنظیم  و »مؤسسه ی  کرده اند  ايراد  گوناگون  مناسبت های  به  را  گفتارها  اين  دربرمی گیرد.  ايران،  اسالمی  انقالب 

به صورت موضوعی اين سخنان را دسته بندی و در اين مجموعه گردآوری کرده است.
خالصه ای از سخنان امام خمینی در اين مقاله ارائه شده است.

تاریخ معارص ایران
از دیدگاه امام خمینی)ره(
فریده حشمتی
 سرگروه تاریخ شهر تهران



3
دوره ی يازدهم، شماره ي2،زمستان 1388 

گام های نخستین استعمار در ایران
در 200 سال پیش از این، 300 سال پیش از این که خارجی ها 
راه یافتند به این جا، مطالعات کردند و همه چیز را بررسی کردند 
و روحیه ی مردم را بررسی کردند و زمینه ها را بررسی کردند. 
بیابان های ما را بررسی کردند که چه دارد و چه  با شتر رفتند 
با شتر این ها آمدند و رفتند. آن وقت ها  ببینید ـ  ندارد ـ تاریخ را 
که اتومبیل و این ها نبوده است، با شتر رفتند تمام این بیابان های 
بی آب و علف را گردش کردند و مطالعه در آن کردند. مطالعه 
مملکت،  این  در  اشخاص  و  مملکت  این  همه ی  روحیه ی  در 
یعنی طوایفی که در این مملکت است، از بلوچ گرفته تا ـ عرض 
می کنم ـ کرد گرفته تا لر گرفته، همه را مطالعه این ها کرده اند که 
چه جوری می شود این ها را نگه شان داشت به حال عقب ماندگی 

و این ها را قانع کرد یک وقت انقالب نکنند.
اروپا هستیم.  و  آمریکا  ما زیر سلطه ی  تا حاال  آن وقت  از 
حاال  هم  بعدش  و  این ها  و  بوده  انگلستان  و  بوده  اروپا  اولش 
آمریکا،  و  شوروی  آن هاست؛  از  بدتر  که  کار  در  آمده  آمریکا 
هرکس از یک طرف. خب این ها می خواهند مخازن ما را ببرند، 
همه چیز ما را می خواهند از بین ببرند، استفاده کنند و ما را به 
یک حال عقب مانده و بیچاره نگه دارند. خب چه کنند؟ مطالعه 
کرده اند، به این رسیده اند که باید این ها را ـ باید ـ از هم جدا کرد 

]صفحه ی 28، 57/8/9[.

سلطه ی دولت استعماری انگلستان بر ایران
زمان سابق این طور بود که تا یک قراردادی را می خواستند 
از  کشتی  یک  می زد،  ناله ای  مثاًل  یک  یکی،  یا  کنند،  تحمیل 
مسئله  می شد  تمام  خلیج فارس،  آب های  در  می آمد  انگلستان 

]صفحه ی 30، 59/3/14[.

ظلم و ستم حکومت های محلی
یک وقت در بعضی از حکومت ها تیول می کردند. خراسان را 
می دادند دست یک عده تیول. او چه قدر می داد برای این، فرض 
کنید که در پول آن وقت، پنجاه هزار تومان. پول پنجاه هزار تومان 
آن وقت، پنجاه میلیون هم بییشتر بود و به او خراسان را می دادند. 
برو سراغ خراسان، یعنی دیگر ـ هم ما ـ هرچه صدا از خراسان 
بلند شود و هرچه از ظلم تو گفته بشود، ما اعتنا نمی کنیم. تو 
برو، آن جا مال تو. آن ها هم مردمش و ـ عرض بکنم ـ ناحیه اش و 
درامدش مال این بود. این باید این پنجاه هزار تومانی که این جا 
به نخست وزیرش داده است یا به صدر اعظم داده است، باید این 
پنجاه هزار تومان را درآورد و چندین پنجاه هزار تومان هم برای 
بودند  فروخته  بود.  تجارتی  یک  این که  برای  درآورد.  خودش 
این جا را، این پول او را باید بدهد، باید نفع هم ببرد. این با مردم 
چه می کرد؟ با کدخداهای ده بست وبند می کرد و ده را می چاپید. 
یا اگر کدخدایی بود که یک تخلفی می کرد، آن طور می کرد که 

شاه مخلوع به مردم ]صفحه ی 36، 59/6/20[.

مقایسه ی حکومت قاجار و پهلوی
آن ها  مثل  آغامحمد قجر هم  بگوید که  ممکن است کسی 
پهلوی(  )خاندان  این ها  مثل  قجر  آغامحمد  اما  بوده،  جنایتکار 
خیانتکار نبود. در تاریخ نیست که محمدخان قجر برای مملکت 
اما  دیگری، منافع مملکت خودش را داده باشد. جنایتکار بود، 
خیانتکار نبود. همین طور سالطین سابق جنایتکار بودند همه شان، 
همه بد بودند، اما خیانت مثل این عنصر فاسد، هیچ یک از سالطین 

ایران خیانت این جوری نکردند ]صفحه ی 41، 58/3/29[.

پدید آمدن انحصار
به  منحصر  دزدی ها  همه ی  این که  باب  از  رضاشاه،  زمان 
خودش بود، انحصار دست خودش بود. حکومت ها به این قدرت 
نبودند. زمان احمدشاه این طور نبود که خود آن ها بتوانند همه ی 
برداشت ها را برای خودشان بکنند. این بود که دار و دسته هایی 
را درست می کردند ]صفحه ی 42،  بساط  این  که می فرستادند، 

.]59/9/15

جنبش تنباکو
یکی از خصلت های ذاتی تشیع از آغاز تاکنون، مقاومت و 
قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه 
از  بعضی  در  مبارزات  این  اوج  که  هرچند  می خورد؛  به چشم 
اتفاق  اخیر، حوادثی  بوده است. در صد سال  زمانی  مقطع های 
افتاده است که هرکدام در جنبش امروز ملت ایران تأثیر داشته 
است. انقالب مشروطیت، جنبش تنباکو و... قابل اهمیت فراوان 

است ]صفحه ی 44، 57/10/19[.
با سالطین  کرده  معارضه  که  آنی  اخیر  ساله ی  این صد  در 
وقت، ابتدایش از روحانی شروع شده. قضیه ی تنباکو ابتدایش از 
روحانیون ایران و عراق، از مرحوم میرزا فتوا بوده و از علمای تهران 
قیام و عمل. البته مردم هم به این ها عالقه داشتند و دنبال این ها را 

می گرفتند و کارها را انجام می دادند ]صفحه ی 45، 58/4/30[.
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جنبش مشروطیت
روحانیون  از  که  بود  همین طور  هم  مشروطیت  جنبش  در 
نجف و ایران شروع شد. مردم هم تبعیت کردند و کار را تا آن جا 
که توانستند آن وقت انجام دادند و رژیم استبدادی را به مشروطه 
برگرداندند. لکن خوب نتوانستند مشروطه را آن طور که هست 
درستش کنند، متحققش کنند. باز همان بساط بود ]صفحه ی 52، 

.]58/4/30

نقش زنان در نهضت
بحمداهلل زن ها در این جمهوری اسالمی چنان چه در همه ی 
مسائلی که عمومی پیش آمده است، برای ایران پیش قدم بوده اند؛ 
مشروطیت  مسئله ی  در  بوده اند،  پیش قدم  تنباکو  مسئله ی  در 

پیش قدم بوده اند ]صفحه ی 55، 64/12/11[.

قانون اساسی مشروطه
و  بنویسند  قانون  مشروطه  اوایل  در  می خواستند  که  وقتی 
قانون اساسی را تدوین کنند، مجموعه ی حقوقی بلژیکی ها را از 
نفری )که من نمی خواهم  بلژیک قرض کردند و چند  سفارت 
آن  نقایص  و  نوشتند  آن  روی  از  را  اساسی  قانون  ببرم(،  اسم 
را از مجموعه های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطالح ترمیم 
نمودند! و برای گول زدن ملت، بعضی از احکام اسالم را ضمیمه 
کردند. اساس قوانین را از آن ها اقتباس کردند و به خورد ملت ما 

دادند ]صفحه ی 56[.

مجالس شورای دوران مشروطیت
همه ی  که  کنید  پیدا  نمی توانید  مشروطیت  تاریخ  طول  در 
ایران خودشان رأی داده اند؛ حتی در آن دوره های اول. بله، تهران 
تهران  در  لکن  می دادند،  رأی  خودشان  اول  دوره های  آن  در 
در  و  دیگر  شهرهای  در  اما  بکنند.  کاری  نمی توانستند  خان ها 
دهات و در این طور چیزها، این خان خانی بود و همان اشراف و 
همان خان ها مردم را می بردند به آن کسی که نظرشان بود، رأی 

می دادند ]صفحه ی 58، 59/3/3[.
نگرانی من از این است که نکند سستی کنیم و در پیاده کردن 
بیاید. نکند مثل  اشکالی پیش  اسالم، دقت الزم را ننماییم بعداً 
مشروطه شود که آقایان تالش کردند و مشروطه را بنا گذاشتند، 
و  شدند  مشروطه خواه  مستبد،  سیاسیون  از  نفر  چند  آن وقت 
حکومت را گرفتند و هر دوره ی مجلس را بدتر از دوره ی قبل 
تشکیل دادند. دوره ی اول مجلس در مشروطه بد نبود و شاید هم 
خوب بود، ولی بعدها کم کم رسید به جایی که خودشان افرادی 

را انتخاب می کردند ]صفحه ی 60، 62/9/20[.
از  پس  زمان  طول  در  مظلوم  ملت  این  سر  به  هرچه 
مشروطیت تا دوره ی آخر انتصابات ستم شاهی آمد، به طور قاطع 
از مجلس های فاسد بود که ملت در انتخاب نمایندگانش یا هیچ 
دخالت نداشت، یا دخالت بسیار ناچیزی داشت ]صفحه ی 61، 

.]62/11/22

علل انحراف در نهضت
بازگشت مستبدین به قدرت

این مسائل به عهده ی علما و خصوصًا ائمه ی جمعه است که 
همه دست در دست یکدیگر بدهند تا انقالب محفوظ بماند و 
مثل زمان مشروطیت نشود که آن ها که اهل کار بودند، مأیوس 
بشوند و کنار بروند، که در زمان مشروطیت همین کار را کردند 
و مستبدین آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروطه خواهان را 
کنار زدند، و عده ای که با اسالم سر و کار ندارند، به نام اسالم و 
پیروی از آداب اسالمی روی کار بیایند ]صفحه های 62 و 63، 

.]62/8/4

تحزب و گروه گرایی
ما باید از تاریخ عبرت ببریم؛ و این تاریخ در زمان مشروطه 
این طور بود. در زمان مشروطه، آن هایی که می خواستند ایران را 
نگذارند به یک سامانی برسد و چماق استبداد تا آخر باقی بماند، 
بین افراد، دستجات، احزاب اختالف انداختند. حتی آن هایی که 
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آن وقت بودند می گفتند که در یک خانه بین برادر با برادر، پدر 
و پسر اختالف بود. یک دسته مستبد، یک دسته مشروطه. این 
علمای  آن طوری که  مشروطه  نتوانست  که  موجب شد  اختالف 
اختالفات  این  هم  بعد  بکند.  پیدا  تحقق  می خواستند،  اسالم 
اسم  به  و  بریزند  غرب زده ها  آن  از  دسته  یک  که  شد  موجب 
مشروطه  به صورت  ]را[  استبداد  و  را  مقامات  بگیرند  مشروطه 
 ،64 ]صفحه ی  شد  چه  که  دیدید  و  کنند  تحمیل  ملت  این  بر 

.]63/2/9

روی کار آمدن رضاخان
یا  بود  دیکتاتوری  یک  رضاخان  اول  که  نکنید  خیال  شما 
آن  در  رضاخان  که  وقتی  آن  بود.  کسی ـ  دیکتاتور ـ  یک  هیتلر 
محلی که متولد شد و چه بوده است، دیکتاتور هم نبوده است، 
هیتلر هم نبوده دیکتاتور. کم کم که وارد جامعه شدند و قدرت 
پیدا کردند. هرچه قدرت زیادتر شد، آن ملکه ای که در باطنش 
بود هی زیادتر شد و همین طور به تدریج قوت پیدا کرد تا یک 
وقت یک دیکتاتوری شد مثل هیتلر ]صفحه ی 76، 59/11/24[.

داده  را تشخیص  این  این که  برای  بودند  را آورده  رضاخان 
بودند که یک آدم قلدری است و اول هم یک نفر روزنامه نویس 
را، سید ضیاء را همراهش آوردند و بعد هم او را بیرونش کردند 
و خود این را گذاشتند که یک آدم قلدری است، می تواند کارها 
را انجام بدهد. اوالً سواد ندارد، چیزهای سیاسی را نمی داند و 
ثانیًا آدم قلدری است هر کاری به او بگویند، می کند ]صفحه های 

77 و 78، 59/4/20[.
نقش انگلستان در کودتا

از اول، دولت انگلیس پدر این شاه را بر ما تحمیل کرد و 
بعد هم که او خیانت به آن ها کرد، او را اخراج کردند. متفقین که 
یکی شان انگلستان بود، محمدرضاشاه را بر ما تحمیل کردند و 
تحمیالت دولت انگلیس و ظلم هایی که به ملت های ضعیف که 
یکی از آن ها ملت ماست کرده اند، سابقه ی زیادی دارد ]صفحه ی 

.]57/10/19 ،79

ریاکاری و تظاهر مذهبی رضاخان
اسالم  حربه ی  آمد،  اسالم  حربه ی  با  آمد  که  هم  ابتدا 
از  مسلمان ها  که  کارهایی  به  کرد  شروع  اسالم.  ضد  بر  را 
آن ها خوششان می آمد. خب در ایران، از باب این که قضیه ی 
آن  روی  این  دارد،  اهمیت  خیلی  علیه  سالم اهلل  سیدالشهدا 
و  می گرفت  روضه  خودش  می کرد.  پافشاری  خیلی  نقطه 
می رود.  می گفتند  برهنه  پای  بودند،  روضه ها  که  تکایایی  در 
حربه  همین  به  زد  گول  را  مردم  و  می رود  تکایا  آن جاها، 
لکن  می خواستند،  را  این  که  داشتند  توجه  آن  به  مردم  که 
این طور  مدتی  تا  کند.  درست  می خواست  مردم  ضد  بر  او 
 ،82 و   81 ]صفحه های  شد  مستقر  حکومتش  این که  تا  بود، 

.]58/10/7

مؤسسان مجلس  تشکیل 
برخالف  شد،  پایه گذاری  که  اول  از  پهلوی  سلطنت  این 
قوانین بود. آن هایی که در سن من هستند، می دانند و دیده اند که 
مجلس مؤسسان که تأسیس شد، با سر نیزه تأسیس شد؛ ملت 
هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با 
زور سر نیزه تأسیس کردند و با زور، وکالی آن را وادار کردند 
به این که به رضاشاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول 

یک امر باطلی بود ]صفحه ی 84، 57/11/12[.

تبلیغات علیه اسالم و روحانیت
متوجه  من  آمد،  کار  سر  بر  ایران  در  رضاخان  که  وقتی  از 
بودم و این طور می فهمیدم که هر چیزی که برای اسالم مفیدتر 
بود، حمله به آن بیشتر می شد. آن روز روحانیت مهم ترین پایگاه 
ملت در مقابل اجانب بود، لذا شدیدترین حمالت به آن می شد. 
برای  و  می کردند  حمله  آن  به  داشتند  هرچه  و  نثر  و  شعر  با 
اضمحاللش درهای بعضی از ادارات را به روی آنان گشودند و 
در حوزه ها و شهرها به قدری آنان را در فشار قرار دادند که ما از 
صبح تا به شام در باغ ها زندگی می کردیم. با عاشورا و تبلیغات 
پایگاهی  این  می دانستند  چون  کردند،  مخالفت  شدیداً  اسالمی 

است برای رسوایی حکومت ها ]صفحه ی 125، 60/7/29[.

نشریات منحرف
نبودید ـ  وقت  آن  شما  که  شد  خوب  رضاخان ـ  زمان  در 
بودند، در آن وقت  خون دلی می خوردند اشخاصی که در آن جا 
شد،  منتشر  آن وقت  که  مجله ای  در  یا  روزنامه  در  آقا،  بودند. 
نفر جواب  کرد، یک  اکرم)ص( جسارت  به رسول  به صراحت 
آن وقت،  نویسنده های  آن وقت،  شعرای  صراحت،  به  نداد. 
روشن فکران آن وقت، همه ی این ها دست به هم داده بودند که 
اسالم را بکوبند. مجالت آن روز، خدا می داند که آن مجالت 
با این جوان ها چه کرده است. سینماهای آن روز، تئاترهای آن 
که  بودند  داده  به هم  این ها همه دست  آن روز،  روز، هنرهای 
اسالم را از این جا بیرون کنند و آمریکا را وارد کنند ]صفحه ی 

.]61/9/28 ،141

قیام علیه حکومت رضاخان
آیت اهلل مدرس

در زمانی که مرحوم مدرس هم در آن مجلس بودند، یک 
قضیه ای واقع می شد، آن ها یک مسئله ای را می خواستند از ایران، 
کشتی  یک  می کرد،  سستی  یک  ایران  اگر  می آمدند  وقت  یک 
اسباب  همین  ما.  دریاهای  نزدیکی های  در  می آمد  انگلستان  از 
این می شد که این ها عقب نشینی می کردند. از این رو روسیه یک 
وقتی یک اولتیماتومی داده بود و ارتشش هم شروع کرده بود به 
آمدن و در خود آن ها هم این را گفتند، یک چیزی را از مجلس 
مرحوم  کند.  صحبت  نمی کرد،  جرئت  هیچ کس  می خواستند 
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مدرس رفت گفت: حاال که ما باید از بین برویم ـ چرا با دست 
آن ها از بین می رویم ـ چرا با دست خودمان از بین برویم؟ بگذار 
آن ها از بین ببرند. این را دیگران هم قبول کردند و رأی برخالف 

دادند و هیچی هم نشد ]صفحه ی 153، 62/12/14[.

قیام های علمای ایران
این قیام هایی که در این صد سال شده است از کی بوده؟ چند 
قیام در این صد سال؟ کی رأس این ها بوده؟ قیام تنباکو، مرحوم 
میرزا بود، قیام مشروطه از نجف، آقایان نجف از ایران، علمای 
قیامی که ما شاهدش بودیم، همه  این چند  ایجاد کردند.  ایران 
از علما بود. علمای اصفهان قیام کردند، رأسشان مرحوم حاج 
آقا نوراهلل رحمه اهلل ]علیه[ بود. علمای تبریز قیام کردند، علمای 
مشهد قیام کردند. یک وقت مرحوم آقای قمی خودش تنها پا 
شد راه افتاد آمد که من تهران بودم. ایشان به حضرت عبدالعظیم 
منتها حبس  کردند.  قیام  ایشان  و  رفتیم خدمتشان  ما   و  آمدند 
کردند.  تبعیدش  هم  بعد  و  کردند  حبسش  همان جا  در  کردند، 
قدرت بود دیگر. در این صد سال هرچه قیام بوده است، تقریبًا 
از این ها بود. تبریز هم، خیابانی یکی از آقایان بود، از علما بود. 
البته جنگل هم بوده اند، این ها هم بوده اند، لکن در اقلیت بودند، 

عمده اش این ها بودند ]صفحه های 156 و 157، 58/4/14[.

آذربایجانی که همیشه طرف دار اسالم بوده، برای هر قضیه ای 
آذربایجانی  است،  بوده  پیش قدم  رفع ظلم  برای  بوده،  پیش قدم 
را  باقرخانش آن زحمات  که در صدر مشروطیت، ستارخان و 
کشیدند، بعد خیابانی آن کارها را کرد. در زمان ما از آذربایجان 
مرحوم  صادق آقا،  آمیرزا  مرحوم  رضاخان.  ضد  بر  شد  قیام 
تبعید  کردند،  قیام  آذربایجان  علمای  از  دیگر  بعضی  و  انگجی 
شدند، مدت ها تبعید بودند در خارج. شاید در سنقر بود یا سقز 
واقع  اول  صف  در  همیشه  آذربایجان  جایی.  همچو  یک  بود، 
اهداف اسالم  پیشبرد  برای  اشرار،  با  برای مخالفت  بوده است، 

]صفحه های 158، 58/10/11[.
علما.  کردند  قیام  دفعه  سه  دو  یکی  هم  رضاشاه  زمان  در 
او  از  بود،  ترسیده  بس  از  ملت  که  بود  قیامی  چون  مع ذلک 
قیام  آذربایجان  از  می شد.  شکسته  بکند،  نمی توانست  همراهی 
کردند، از خراسان قیام کردند، از همه ی ایران، یک وقت در قم 
جمع شدند و نهضت کردند. لکن شکسته می شد. این برای این 
بود که، آن ها می دیدند اگر بخواهند همه چیز ما را ببرند و صدا 
درنیاید، باید این ها را از بین ببرند، تا این که ملت نتواند دیگر یک 
جایی باشد که به آن، او را رهبری کنند و متمرکز بشود قوا در 

آن جا. این مقصد این ها بود ]صفحه ی 164، 58/10/7[.

شکست ارتش در مقابل متفقین
در زمان رضاخان این قوای انتظامیه همه سرکوب می کردند 
ملت را. آن روزی که قوای خارجی، متفقین هجوم آوردند به 

ایران، همین قوای انتظامیه، سرانشان در تهران همچو که سرحد 
ما  را  این  کردند.  فرار  تهران  از  این ها  آوردند،  هجوم  این ها 
شاهد بودیم که چمدان هایشان را بستند و از تهران فرار کردند. 
می گفتند، طرف اصفهان می روند، حال از آن جا کجا می روند را 
من نمی دانم، و در مقابل آن هایی که هجوم کردند ـ مهاجمین ـ 
که  گفتند  بعد  و  کردند  مقاومت  ساعت  سه  که  گفتند  آن وقت 
وقتی رضاخان از یکی از صاحب منصبان پرسیده است که: آخر 
سه ساعت چرا؟ گفته است، این را به شما گفته اند سه ساعت، 
ساعتی در کار نبود، آن ها از آن طرف آمدند، ما از آن طرف فرار 
کردیم. مقابله ی ارتش در مقابل خارجی این طور بوده و در مقابل 
می خواست  را  تعدی  طور  هر  می کرد.  سرکوبی  خودش  ملت 
به  می کردند،  رفتار  مردم  با  آن طور  که  ارتش  سران  و  می کرد 
مجرد این که اطالع پیدا کردند از این که آمدند این ها به سرحد، 
و  کردند  فرار  تهران  از  این ها  بشوند،  وارد  باز  که  دلیل  بدون 
سربازخانه ها هم به هم خورد که من خودم تهران بودم آن وقت، 
می روند  دارند  خیابان ها  توی  ویالن  سربازها  این  که  می دیدم 

]صفحه ی 167، 58/4/27[.

جنگ جهانی و قحطی در ایران
ندارم  گمان  و  هست  یادم  را  بین المللی  جنگ  دو  هر  من 
هیچ کدام از شما جنگ بین المللی اول را یادش باشد. ما در جنگ 
بین المللی هم مشاهده می کردیم. من کوچک بودم، لکن مدرسه 
می رفتم و سربازهای شوروی را در همان مرکزی که ما داشتیم 
در خمین، من آن جا آن ها را می دیدم و مورد تاخت و تاز ما واقع 
شدیم در جنگ بین المللی اول. جنگ بین المللی دوم را بسیاری 
از شماها یادتان هست که ما مورد تاخت و تاز این سه قوه واقع 
همه ی  در  آن ها  سربازهای  شوروی.  انگلستان،  آمریکا،  شدیم: 
تا  بیرون تهران  از  کشور ما تقریبًا پخش بودند. شوروی تقریبًا 
انگلستان در قم و آن جاها و کسان دیگر هم جاهای  خراسان، 
باید  ما  پیروزی.  پل  به عنوان  بودیم  تاز  تاخت و  مورد  ما  دیگر. 
مورد تاخت و تاز ]واقع[ بشویم تا آقایان پیروز بشوند. بعد هم که 
پیروز شدند و حال صلح پیش آمد، باز ما ذبح شدیم. کشورهای 
ضعیف این طورند. در حال صلح مورد تاخت و تاز و ذبح و در 

حال جنگ هم همین طور ]صفحه های 171 و 172، 59/3/14[.

نهضت ملی شدن صنعت نفت
ما در طول تاریخ که دیده ایم، آن هایی هم که خودمان یادمان 
به  بود،  تنها  ملی  نبود،  اسالمی  نفت چون  مثل قضیه ی  هست، 
اسالم کاری نداشتند، از این جهت نتوانستند کاری انجام بدهند. 
دستشان  از  بعدش  دادند،  انجام  که  هم  نصفه کاره ای  کارهای 

گرفته شد و رفت کنار ]صفحه ی 181، 59/4/28[.

شخصیت محمدرضاشاه
این بیماری تا یک اندازه ای هم در محمدرضا بود و همین 
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بیماری اسباب این شد که از بین رفت او. این بیماری که خودش 
آن  و  هستند  اطرافش  که  تملق گویی  این  از  تا  چند  و  ببیند  را 
ملت  و  ببیند  را  همین ها  هستند،  برش  و  دور  که  دلقک هایی 
اساس  ملتش  مملکتی  هر  که  نفهمد  نیاورد.  به حساب  اصاًل  را 
هستند. دولت ها یک اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت 
باشند و این ها نمی فهمند که دولت خدمت گزار ملت باید باشد، 
نه حاکم بر ملت. این بیماری در آن آدم هم بود که خودش را 
همه چیز می دانست و خودش را فرمان فرما و خودش را همه ی 
ملت می دانست. دیگر برای دیگران اصاًل چیزی قائل نبودو همین 
اسباب این شد که به این ملت این خیانت ها را کرد ]صفحه ی 

.]58/8/29 ،190

جنایت و کشتار
این محمدرضاشاه خودش گفت که: »متفقین صالح دیدند 
که ما باشیم.« پریروز هم که وزیر خارجه انگلستان1 گفت که: 
»ایشان برای ماست، ایشان منافع ما را دارد حفظ می کند، چه طور 
منافع  ایشان  که  می دانیم  ما  نکنیم؟«  ]همراهی[  چیز ـ  او ـ  با  ما 
که  است  همین  ملت  داد  می کند.  حفظ  دارد  را  آمریکا  و  شما 
مأموریت  بکند!  وطن  به  خدمت  شما  منافع  برای  آمده  ایشان 
برای وطن دارد! مأموریت از طرف آمریکا دارد و انگلستان. باید 
مردم را این طور کند، باید ایران را عقب نگه دارد، فرهنگ ایران 
را بشکند، روحانیت ایران را بشکند، اسالم را عقب بزند، تاریخ 

اسالم را تغییر بدهد. شما خیال کردید کم کار کرد؟
این خبیث، از اول که این جنایت کرده، تا آخر هر جنایتی 
بکند یک طرف، تغییر تاریخ اسالم یک طرف. این کم جنایتی 
بود که این مرد کرد؟  این ها همه دست به هم دادند برای این که 

این سدها را بشکنند ]صفحه ی 205، 57/8/9[.
جنایت شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد و 
یا بشود از یاد برد. بر همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما 
را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده بود، چه از نظر اقتصادی 
و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی 
و خصلت های انسانی و اگر مهلت می یافت، به اسالم ضربه ی 
به  او و پدرش  جبران ناپذیر]ی[ می زد. همه می دانند که دست 

خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است.
کشتار دسته جمعی و زندان و شکنجه و تبعید، از امور رایج 
آمریکا  دولت  پشتیبانی  و  حمایت  به  شاه  بود.  پلید  این  رژیم 
دست به این جنایات وحشیانه زد و ملت را از هستی ساقط کرد 

]صفحه ی 214، 58/12/4[.

مجالس شورای ملی و سنا
تمام  و  است  گذشته  سال  پنجاه  این  در  که  قوانینی  تمام 
از  تأسیس شده است، هیچ یک  پنجاه سال  این  مجالسی که در 
نداشتیم که  ما  تاکنون  نبوده، هیچ مجلسی  قوانین  مطابق  این ها 
موافق قوانین باشد. حتی در اوایل سلطنت رضاخان که یک قدری 

قدرتش کم بود، در تهران فقط که مرکزبود، یک آزادی به مردم 
آن  کنند و  تعیین  آزادی فی الجمله که وکالیی  بودند. یک  داده 
وکالی تهران بودند که مخالفت می کردند، مثل مرحوم مدرس 
و یک عده ای که تبع ایشان بودند. لکن در شهرستان های دیگر 
وکال را خودشان تعیین می کردند و خودشان هم آرا برای مردم 
و  صندوق  در  می ریختند  را  آرا  خودشان  و  می کردند  درست 
هرچه بود دست خودشان، دست فرماندارهایی که در آن جا یا 
ارتشی که در آن جا بود یا شهربانی هایی که بودند که همه عمال 
خودشان بودند. آرا را شب ها درست می کردند و پرمی کردند این 
صندوق ها را از آرا؛ آنی را که دلشان می خواست. یک مجلسی که 
همه ی وکالی آن ملی باشند و در مقدرات مملکت ما بخواهند 
دخالت کنند و مصالح و مفاسد را تشخیص بدهند، ما نداشتیم از 

اول ]صفحه ی 222، 57/10/10[.

سیاست فرهنگی شاه
خدا می داند که اگر آن قدرت محفوظ مانده بود، تا حاال، چه 
به سر اسالم در این جا آورده بود. اگر مهلت پیدا می کرد این رژیم 
غیر انسانی، اسالم را از محتوای خودش به کلی خالی می کرد و 
یک صورت بی محتوا، حتی صورت را هم نمی گذاشت، حفظ 
بشود. فجایعی که در زمان او واقع شد، تاریخ امید است که ثبت 
کند و متفکران و مترجمان بنویسند و باشد در مخزن ها تا ببینند 
اشخاصی که بعدها می آیند. بنابراین بود که اصل اسالم در این جا 
و شروع  دادند  تغییر  را  اسالم  تاریخ  کردند  بشود. شروع  محو 
از اسالم می خواستند جدا کنند. مواد  کردند و جوان های ما را 
مخدره و موادی که انسان کش است، در این جا به دست همین 
خاندان پهلوی خریده می شد و پخش می شد. این نه برای این 
بود که فقط منافع مادی می خواستند، برای این بود که اطاعت امر 
آن ها را بکنند که باید ایران عقب مانده بماند و یک عده افیونی و 
هروئینی و عیاش نمی توانند کشور خودشان را حفظ کنند. آن ها 
بزنند و آن ها مخازن را خالی کنند ]صفحه ی  بنشینند و چرت 

.]61/11/21 ،231

جشن های 2500 ساله
و  هستند  گرفتار  مصیبت  این  در  ایران  مملکت  اطراف 
که  قراری  از  می شود.  شاهنشاهی  تومان خرج جشن  میلیون ها 
میلیون   80 تهران  شهر  خود  برای جشن  بود،  نوشته  یک جایی 
تومان اختصاص داده شده است. این راجع به خود شهر است. 
شدند.  دعوت  تشریفات  این  برای  اسرائیل  کارشناس های 
به طوری که خبر شدم و نوشتند به من، کارشناس های اسرائیل 
مشغول به پا داشتن این جشن هستند و این تشریفات را آن ها 
با اسالم است و  این اسرائیل که دشمن  دارند درست می کنند. 
االن در حال جنگ با اسالم است، این اسرائیل که مسجداالقصی 
را خراب کرد و دیگران می خواستند ترمیم کنند و روپوشی کنند 
است.  رفته  ایران  از  نفت  اسرائیل،  این  برای  را.  اسرائیل  جرم 
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گفته  دنیا  بزرگ  رادیوهای  در  و  است  گفته شده  که  قراری  از 
جنگ  حال  در  که  اسرائیل  برای  ایران  نفت  کشتی  است:  شده 
برایشان  که  کارهایی است  این ها  است.  رفته  با مسلمین است، 
باید جشن گرفت! چه فضاحت های دیگری که کردند، قابل ذکر 
نیست. چرا؟ برای این که شعار دادند که: »ما جشن 2500 ساله را 
نمی خواهیم. ما گرسنه هستیم، گرسنگی مسلمان ها را حل کنید. 
دنیا  به  برسانید  آقا  نگیرید.  مرده ها جشن  روی  نگیرید،  جشن 

]صفحه ی 239، 50/3/6[.

رواج مسلک انحرافی بهائیت
اسالم و مذهب مقدس جعفری، سدی است در مقابل اجانب 
و عمال دست  نشانده ی آن ها، چه راستی و چه چپی، و روحانیت 
که حافظ آن است سدی است که با وجود آن، اجانب نمی توانند 
به نحوی که دل خواه آن هاست با کشورهای اسالمی و خصوص 
نیرنگ های  با  که  قرن هاست  لهذا  کنند.  رفتار  ایران  کشور  با 
مختلف برای شکستن این سد نقشه می کشند، گاهی از راه مسلط 
راه  از  گاهی  و  اسالمی  کشورهای  بر  عمال خبیث خود  کردن 
ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیَت و بهائیت و وهابیت و گاهی 

از طریق احزاب انحرافی ]صفحه ی 251، مرداد 1356[.

فساد و اوضاع نابسامان اجتماعی
همه ی مخازن هم از دست مردم گرفته شد و هیاهو، به این که 
من مأمور خدمت به وطنم هستم و کتاب مأموریت برای وطنم 
را نوشت و آن همه هیاهو راجع به ترقیات ملت و ترقیات این ها. 
خب مردم هم می دیدند که همه ی آن غلط است، همه جای ایران 
ندارند،  خانه  مردم  است،  بیچارگی  ایران  همه جای  است،  فقر 
این  روی  است،  نفت  معدن  که  آن جایی  ندارند،  هیچی  مردم 
معادن همان مردم آن جا نشسته اند و گرسنگی می خورند. سروپای 
برهنه راه می روند. گاهی من از آن جا که یک دفعه عبور کردم از 
همان طرف اهواز این ها، از این دهات اطراف، از این راهی که ما 
می رفتیم و خط قطار عبور می کرد، از این اطراف، این بچه ها، این 
سر برهنه ها، این پابرهنه ها هجوم می آوردند که یک چیز بگیرند 
بود و داشت  پایشان  زیر  نفتشان  بود که مخزن  آن جایی  ما،  از 

می رفت جای دیگر ]صفحه های 267 و 268، 58/10/7[.

الیحه ی انجمن های ایالتی و والیتی
بی حیثیت  و  بی سواد  دولت2  این  که  اولی  از  که  دیدیم 
با  داد. در روزنامه ها  قرار  اول هدف اسالم را  از  آمد،  روی کار 
قلم درشت نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات داده اند، 
لکن شیطنت بود، برای انعکاس نظر عامه ی مردم به آن موضوع 
بود که نظرشان به الغای اسالم و الغای قرآن، درست نیفتد و لهذا 
در اولی که این جا ما متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایان مجتمع 
شدند با هم برای عالج کار، توجه ها در دفعه ی اول منعطف شد 
به همان قضیه. بعد که مطالعه کردیم، دیدیم آقا قضیه، قضیه ی 

با  معارضه  قضیه ی  است.  کوچکی  امر  یک  این  نیست،  بانوان 
اسالم است. »منتَخب و منتِخب، مسلمان الزم نیست باشد، حلف 

به قرآن الزم نیست باشد، قرآن را می خواهیم چه کنیم؟!«
بعدکه مصادف شدند با تودهنی از ملت مسلم، تعبیر کردند 
قرآن  آسمانی،  کتاب  از  ما  مراد  خیر،  این که:  به  را  حرفشان 
به  لکن  شرع،  ظواهر  به حسب  پذیرفتیم  آن ها  از  هم  ما  است. 
دیدند  را دور خودشان  نفر عمله  این ها یک چند  این که  مجرد 
و یک زنده باد و مرده باد را دیدند، باز همان مسائل خبیثشان را 
ابطال کرده بودند، دوباره از  از سر گرفتند. همان مطلبی را که 
تساوی  »تساوی حقوق من جمیع الجهات«.  دوباره  سر گرفتند، 
ضروری  حکم  تا  چند  کردن  پایمال  من جمیع الجهات  حقوق 
اسالم است، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است. بعدش 
ناراحتی ها و یک حرف ها و  با یک  باز دیدند که مصادف شد 
یک چیزهایی، حاشا کردند. وزیرشان یک جا حاشا کرد، امیرشان 

یک جا حاشا کرد.
به  بانوان  بردن  که  نوشتند  لهجه  صراحت  به  روزنامه  در 
آن که  از  بعد  لکن  است،  تنظیم  دست  در  تصویبش  سربازی، 
همان  شدند،  ناراحت  مردم  آمد،  بار  فضاحت  خیلی  که  دیدند 
نوکرهای ارباب به حسب واقع هم ناراحت شدند، وقتی دیدند 
خواستند  پرونده سازی  است.  اکاذیب  گفتند  شدند،  ناراحت 
بکنند، پرونده سازی های بچگانه مضحک بکنند ]صفحه ی 325، 

.]41/1/10
مخالفت امام و علما با رفراندوم

من نصیحت کردم به شاه. فرستاد]م[ آدم3 آن جا، در آن اول 
امر قبل از رفراندوم، به وسیله ی بهبودی4، به وسیله ی پاکروان5 
پیغام دادم به او، آقا نکن، این کار را این رفراندوم را نکن، این 
خوب نیست برای شما این کار را بکنید. دست به این قانون نزن، 
اگر امروز ارسنجانی6 چهار تا رعیت را بیاورد برقصاند و بگویند: 
نکن  مرده باد.  می گویند  و  می آیند  رعیت  چهار تا  فردا  زنده باد، 
این کار را، صالح نیست بکنی این کار را. گوش نکرد، دیدید 
چه جور شد. دو هزار نفر رأی نداشتند، باقی اش زور بود. همه 
می دانند بازار تهران بسته شد که رأی ندهند. بازار قم بسته شد 
که رأی ندهد. سایر شهرستان ها رأی ندادند. این ها دو هزار تا 

رأی آزاد بدون سرنیزه نتوانستند تهیه کنند.
نمی خواستیم  ما  بشوید.  مفتضح  این طور  نمی خواستیم  ما 
ملت از تو روی گردان بشوند. ما می خواستیم شما آدمی باشید که 
وقتی یک چیزی را بگویی، ملت، تمام ملت لبیک بگویند. ما میل 
داریم شاه ما این جور باشد. ما میل داریم وزیر ما این جور باشد 
که اگر یک مطلبی را گفت، تمام ملت با او موافق باشند. این که 
در حرف هایش ]بگوید:[ »6 میلیون، 60 میلیون.« به جان عزیز 
شما اگر این ها چند هزار هم داشتند، باقی اش با پرکردن صندوق، 
شاید به سمع ایشان نرسیده است. شاید آن ها گفته اند به او که »6 
میلیون اکثریت قاطع«، واال شاه که دروغ نمی گوید! نمی شود که 
دروغ بگوید. »با اکثریت قاطع! تمام قاطبه ی اهل ایران!« پس بازار 
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تهران از اهل ایران نیست؟! خیابان های تهران اهل ایران نیستند؟! 
قم از اهل ایران نیست؟! روحانیون از اهل ایران نیستند؟! سایر 
شهرستان ها ایرانی نیستند؟ این ایران کجاست؟ این آرا از کجا 

آمد؟ ]صفحه های 333 و 334، 41/1/10[.

حمله به مدرسه ی فیضیه
با لباس مبدل  انتظامی دولت  حمله ی کماندوها و مأمورین 
خاطرات  روحانیت،  مرکز  به  پاسبان ها  پشتیبانی  و  معیت  به  و 
مغول را تجدید کرد. با این تفاوت که آن ها به مملکت اجنبی 
حمله کردند و این ها به ملت مسلمان خود و روحانیین و طالب 
به  شاه  جاوید  شعار  با  امام صادق)ع(،  وفات  روز  در  بی پناه. 
بزرگوار،  آن  روحانی  و  جسمانی  اوالد  به  و  صادق  امام  مرکز 
حمله ناگهانی کردند و در ظرف یک دو ساعت، تمام مدرسه ی 
در محضر  فجیعی  با وضع  را  زمان)عج(  امام  دانشگاه  فیضیه، 
قریب 20 هزار مسلمان غارت نمودند و درب های تمام حجرات 
و شیشه ها را شکستند. طالب از ترس جان، خود را از پشت بام ها 
به زمین افکندند، دست ها و سرها شکسته شد، عمامه ی طالب 
بچه های  زدند.  آتش  نموده،  جمع  را  پیامبر  ذریه ی  سادات  و 
و  کتاب ها  کردند،  پرت  با سر  پشت بام  از  را  ساله  شانزده هفده 
قرآن ها را چنان که گفته شد، پاره پاره کردند ]صفحه های 347 و 

.]42/1/13 ،348

قیام 15 خرداد
که  کنید  فرض  برای  خودشان  البته  مردم  هم  خرداد   15
مصالحی قیام کرده بودند، لکن شلوغ کاری نبود در کار. این ها 
یک دسته ای خودشان در تهران تظاهرات کردند، کتاب خانه ای 
را آتش زدند و جایی را، دکانی را غارت کردند و بهانه درست 
کردند  درست  بهانه  بستند،  مسلسل  به  را  مردم  بهانه  با  کردند. 

]صفحه های 357 و 358، 56/10/19[.
)15 خرداد  در 12 محرم 83  که  ایران  بزرگ  ملت  نهضت 
سال 42( به شکوفایی گرایید، پرده های تزویر و عوام فریبی شاه 
را پاره کرد و قتل عام شاهانه و فداکاری ملت، مبدأ عظیمی در 
تاریخ ایران گردید و مفتاح نجات اسالم و عدالت به دست آمد 
و نطفه ی مقاومت ملی منعقد و با تربیت و روشنگری روشنگران، 

رو به رشد و تکامل نهاد ]صفحه ی 358، 57/10/6[.

الیحه ی کاپیتوالسیون
برای مستشارها مصونیت می گیرید؟ بیچاره وکال داد زدند: 
»آقا از این دوست های ما بخواهید، به ما این قدر تحمیل نکنند. 
ما را نفروشید، ما را به صورت مستعمره درنیاورید!« کسی گوش 
نکرده اند،  ذکر  اصاًل  را  ماده  یک  دین  پیمان  از  این ها؟  به  داد 
است.  چه  ماده  آن  نمی دانم  من  است.  نشده  ذکر   32 ماده ی 
من که نمی دانم، رییس مجلس هم نمی داند، وکال هم نمی دانند. 
نمی دانند که قبول کردند طرح را. طرح را قبول کردند، طرح را 

امضا کردند، تصویب کردند، اما عده ای اقرار کردند که ما اصاًل 
نمی دانیم چیست )آن ها هم البد امضا نکرده باشند(. آن عده ی 

دیگر بدتر از آن ها بودند، یک عده ی جهال اند این ها.
رجال سیاسی ما، صاحب منصب های بزرگ ما، رجال سیاسی 
ما  االن در مملکت  کنار می گذارند.  را  از دیگری  بعد  ما، یکی 
نیست، در  باشند، چیزی  به دست رجال سیاسی که وطن خواه 
دست آن ها چیزی نیست. ارتش هم بداند، ]هر[ یکی تان را بعد 
از دیگری کنار می گذارند. دیگر برای شما آبرو گذاشتند؟ برای 
نظام شما آبرو گذاشتند که یک سرباز آمریکایی بر یک ارتشبد 
ما مقدم است؟ یک آشپز آمریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم شد 
در ایران؟ دیگر برای شما آبرو باقی ماند؟ اگر من بودم، استعفا 
می کردم. اگر من نظامی بودم، استعفا می کردم. من این ننگ را 
می کردم  استعفا  بودم،  مجلس  وکیل  من  اگر  نمی کردم.  قبول 

]صفحه های 385 و 386، 43/8/2[.

پي نوشت
1. دیوید اوئن

2. دولت اسداهلل علم
3. آیت اهلل روح اهلل کمالوند.

4. نماینده ای که شاه به درخواست علما برای مذاکره پیرامون اصول شش گانه ی 
انقالب و سفیر به قم فرستاد.

سازمان  وقت  رئیس  و  نخست وزیر  معاون  پاکروان،  حسن  سرلشگر   .5
اطالعات و امنیت کشور.

6. وزیر کشاورزی.
ارتش جمهوری  اولین رییس ستاد مشترک  قرنی،  7. مرحوم سپهبد ولی اهلل 
شهادت  به  فرقان  گروهک  توسط   1358/2/3 تاریخ  در  که  ایران  اسالمی 

رسید.
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بعد از سخن راني امام )ره( علیه کاپیتوالسیون در 4 آبان 1343، رژیم 
شاه در نیمه شب سیزدهم آبان 1343 ایشان را در خانه اش دستگیر کرد، 
به سرعت به فرودگاه برد و به ترکیه تبعید کرد. حسین فردوست در 
این مورد مي گوید: »تبعید امام به دستور مستقیم آمریکا بود. شاه به 
]فردوست،  داشت.«  واهمه  آن  از  حتي  و  نداشت  تمایلي  کار  این 
1369، ج 1: 516[. امام از 13 آبان 1343 تا 13 مهرماه 1344 در 
ترکیه بود. اقامت امام در ترکیه، خیلي زود براي این کشور مایه  ي 
دردسر شد. از این رو، امام در 13 مهرماه 1344، پس از یازده ماه 

اقامت در ترکیه، به عراق تبعید شد.

دالیل تغییر تبعیدگاه امام
استقرار  و  حضور  واسطه ي  به  مي کرد  تصور  رژیم   .1
بزرگان علم و فقاهت در نجف اشرف، نام امام محو خواهد 
علمي  مراتب  آوازه ي  گسترش  و  امام  درس  رونق  اما  شد، 

ایشان نقشه ي رژیم را نقش بر آب کرد.
2. خالص شدن رژیم از اعتراضات داخلي و خارجي 
علما  قاطبه  سوي  از  رژیم  روحانیت:  بر  گذاشتن  منّت  و 
نمونه  عنوان  به  بود.  فشار  تحت  ره  امام  آزادي  براي  مراجع  و 
نجف  به  را  امام  بود  کرده  درخواست  شاه  از  خوانساري  آیت اهلل 

دوران تبعيد 
امامخمينى)ره( در عراق 

عبدالرضا آقایي
ازنا، استان لرستان  دبیر تاریخ دبیرستان هاي شهرستان 
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ببرد. هم چنین هنگام سفر شاه به مشهد، آقاي حاج میرزا احمد 
کفایي اظهار کرده بود که مردم تقاضا دارند که شاه، امام خمیني 

را آزاد کند1.
3. آرام کردن اوضاع داخل کشور: حجت االسالم دعایي، 
باره مي گوید: »به دنبال  امام در نجف، در این  یاران نزدیک  از 
دالوري ها و رشادت هایي که مردم در داخل کشور نشان مي دادند 
رژیم  بخارایي،  مرحوم  گلوله ي  و  مؤتلفه  هیئت  فعالیت هاي  و 
هراسان شد و ترسید که تبعید امام سرآغاز حرکت هاي شدیدتر و 
سخت تري باشد. بنابراین، سعي کرد طوري وانمود کند که رفتار 
منصفانه اي با امام دارد. به همین دلیل به امام پیشنهاد داد که اگر 
امام مایل است به عراق برود و رژیم خود مقدمات کار را فراهم 
مي کند. رژیم قصد داشت بدین ترتیب وانمود کند که حضرت 
امام آزاد است و خودش عراق را براي اقامت برگزیده است. در 
صورتي که به امام گفته بودند، شما مایلید ادامه ي تبعیدتان را در 
عراق باشید؟ امام هم پذیرفته بودند« ]دعایي، 1387، 144[. پس 
رژیم شاه طبق نظر مستشاران آمریکایي سعي داشت اوضاع را 
آرام جلوه دهد و زمینه ي شورش هاي داخلي را از بین ببرد. بردن 
امام به عراق فرصتي بود تا وانمود کند که قضایا تمام شده و امام 

در حوزه ي نجف مشغول درس و بحث است.
3. حسنه بودن روابط ایران و عراق در آن زمان: مرحوم 
سید احمد خمیني در این مورد مي نویسد: »روابط ایران و عراق 
رژیم  دو  هر  بین  اطالعاتي  همکاري  و  بود  ایام حسنه  این  در 
براي حل مشکالت داخلي که هر یک به نحوي با آن دست به 
گریبان بودند، در سطح باالیي وجود داشت. همین امر موجب 
شد تا مأموران مخفي ساواک و مأموران رسمي سفارت ایران، 
امام را کنترل  با همکاري مأموران اطالعات عراق، فعالیت هاي 

کنند« ]دلیل آفتاب، 1382، 166-167[.
دعایي  حجت االسالم  عراق:  در  امام  منزوي کردن   .4
مي گوید: »در جلسه اي در شوراي امنیت وقت آن دوره، این 
پیشنهاد مي کند  اقبال  منوچهر  مباحث مطرح مي شود و ظاهراً 
روحانیتي  طریق  از  تا  بفرستید  نجف  به  را  خمیني  آقاي  که 
بین  که  طبیعي  درگیري هاي  و  رقابت ها  و  است  عراق  در  که 
در  شوند.  درگیر  هم  با  دارد،  وجود  علما  و  مذهبي  مراجع 
مسائل  از  که  نجف  وضعیت  دلیل  به  طبیعتًا  درگیري ها،  این 
سیاسي و اجتماعي گریزان است و به خاطر بینش و رفتاري 
اگر  مي شود.  منزوي  امام  است،  حاکم  نجف  حوزه ي  بر  که 
هم بخواهد فعالیتي بکند، آن ها با ایشان درگیر مي شوند و ما 

آسوده کار خود را مي کنیم« ]مدرسي، 1387، ش 49: 56[.
را  نجف  شهر  به  امام  تبعید  مهم  عامل  مي توان  بنابراین، 
دانست.  آن سال ها  بر حوزه ي نجف در  اوضاع فکري حاکم 
کار  این  و  مي شناخت  را خوب  نجف  پهلوي، حوزه ي  رژیم 
]محتشمي پور،  داد  انجام  بغداد  در  خود  سفیر  مشورت  با  را 

.]502 :1376

چگونگي ورود امام   به عراق تا اقامت درنجف
امام خمیني و حاج مصطفي، در روز سیزدهم مهرماه 1344 
از ترکیه وارد فرودگاه بغداد شدند، بدون این که کسي از ورود 

ایشان به عراق مطلع باشد.
به  مصطفي  حاج  و  امام  بغداد،  فرودگاه  به  ورود  از  بعد 
حاج  آن،  از  بعد  رفتند.  کاظمین  شهر  در  جمالي  مسافرخانه ي 
علماي  )از  خویي  آیت اهلل  بیت  به  را  امام  ورود  خبر  مصطفي 
بزرگ نجف( داد. بر اثر تالش هاي حاج شیخ نصراهلل خلخالي 
امام  دوستدار  طالب  از  گروهي  نجف،  مقیم  ایراني  طالب  و 
دیگر،  طرف  از  شدند.  کاظمین  عازم  ایشان  از  استقبال  براي 
آیت اهلل شیخ مجتبي لنکراني، شیخ غالمرضا رضواني و شیخ 
براي  خود،  شاگردان  و  مریدان  همراه  نیز  قدیري  محمدحسن 

استقبال از امام به کاظمین رفتند ]همان، 469-467[.
در بدو ورود امام به شهر کاظمین، محي الدین عبدالرزاق، 
وزیر مشاور در امور وحدت این کشور، با امام دیدار کرد و به 
ایشان خوشامد گفت. گفته شده است، محي الدین عبدالرزاق در 
این دیدار آمادگي مقامات عراقي را براي انجام هرگونه تسهیالت 
 ،... امام  مبارزات  ]سیر  است  داشته  اعالم  ایشان  درباره ي  الزم 

.]477 :1386
امام دو روز در کاظمین ماند و در روز 15 مهرماه به طرف 
حرکت  از  قبل  امام،  یاران  از  برخي  کرد.  حرکت  سامرا  شهر 
ایشان به شهر سامرا، زودتر به این شهر رفته و با هماهنگي آقاي 
برعهده  را  میرزاي شیرازي  ریاست مدرسه ي  )که  ذوالریاستین 
داشت(، زمینه را براي استقبال آماده کرده بودند. در شهر سامرا، 
استقبال خوبي از امام و همراهانش انجام شد. حتي عکس هاي 
استقبال از امام نیز در روزنامه هاي روز بعد منتشر شد. امام یک 

شبانه روز در سامرا اقامت کرد ]محتشمي پور، 1376: 472[. 
در  امام  از  استقبال  کربال شد.  وارد شهر  از سامرا  بعد  امام 
این  بود.  گسترده تر  و  باشکوه تر  شهرها  سایر  به  نسبت  کربال، 
استقبال دو دلیل عمده داشت: سید محمد شیرازي، فرد اول و 
صاحب نفوذ کربال، زمینه را براي این استقبال فراهم کرده بود. 

آیت اهلل محسن حکیم
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دوم: شهر کربال مهاجران ایراني زیادي داشت ]فالحي ، 1385: 
.]145

مأموران رژیم پهلوي تالش بسیار مي کردند تا با ایجاد ترس 
و پخش شایعه، از استقبال امام ممانعت به عمل آورند و به مردم 
در  کسي  هر  عکس  که  مي کردند  القا  را  مطلب  این  طالب  و 
ایران ، دچار مشکل  به  بازگشت  استقبال گرفته شود، موقع  این 
خواهد شد. اما با وجود این جوسازي، حدود پانصد ششصد نفر 
امام  از  آمدند و  به شهرک »مسیب«  نقلیه ي گوناگون  با وسایل 
استقبال کردند. پس از ورود امام به کربال، بالفاصله ایشان وارد 
حرم مطهر امام حسین )ع( شدند ]محتشمي پور، 1376: 472[. 
در آن جا سید محمد شیرازي و پسرش آقا سید مهدي شیرازي، 
از امام استقبال کردند. آقاي شیرازي ضمن ایراد سخنراني، از امام 
خواست یک هفته اي در کربال بماند و در آن جا به جاي ایشان 

نمازجماعت داشته باشد ]همان، 467-469[.
حجت االسالم محتشمي پور در مورد استقبال از امام در کربال 
صحن  گلدسته هاي  بلندگوهاي  ایشان،  ورود  »هنگام  مي گوید: 
امام حسین )ع( که در اوقات اذان و برخي از مناسبت هاي ویژه 
روشن مي شد، به کار افتاد و با زبان عربي اعالم کرد که ورود 
بزرگوارش  پدر  مقدس  آستان  به  را  ابي عبداهلل  فداکار  فرزند 
خیرمقدم مي گوییم« ]همان، 471[. این استقبال باشکوه، زمینه را 
براي ورود امام به نجف و استقبال باشکوه از ایشان فراهم کرد 

و موقعیت امام را تا حدودي تثبیت کرد.
امام در این مدت تالش مي کرد از هرگونه حرکتي که باعث 
پرهیز  به شدت  واکنش علماي عراق شود،  ایجاد حساسیت و 
آرامش  است  مایل  »آقاي خمیني  است:  آمده  در گزارشي  کند. 
تحریک آمیز  تظاهرات  ندهد  اجازه  و  گردد  حفظ  لحاظ  هر  از 
به عمل آید. حتي گفته است عکس هاي او را از معابر بردارند« 

]همان، 471[.
مشایعت  را  ایشان  اتومبیل  چهل  که  حالي  در  خمیني  امام 
عزیمت  اشرف  نجف  به   ،1344 مهرماه   23 روز  در  مي کردند، 
کردند. استقبال حوزه  ي علمیه ي نجف از امام گسترده و باشکوه 

بود.
نجف  در  امام  از  استقبال  نحوه ي  مورد  در  محتشمي پور 
مي گوید: »وقتي امام به آن جا )کاروان سراي خان نصف در نیمه 
منتظر  خیابان  وسط  جمعیت  تمام  آمدند،  نجف(  ـ  کربال  راه 
بودند. منتظران در حالي که پالکاردهایي در دست داشتند، اسپند 
از  آن جا  در  امام  کردند.  قرباني  تعدادي گوسفند  و  کردند  دود 
ماشین پیاده شدند و حدود بیست دقیقه اي داخل قهوه خانه )خان 
نقل و...  از نجف شیریني و  نصف( نشستند و چایي خوردند. 
آوردند و بین مردم پخش کردند. امام از مردم تشکر نمودند و به 
طرف نجف حرکت کردند. در نجف، از ابتداي شهر در خیابان ها 
متعدد  پالکاردهایي  مطهر،  صحن  در  سر  بر،  و  بزرگ  بازار  و 
زده و ورود امام را به نجف تبریک گفته بودند. برخي عبارات 

چنین بود: اهالي مسلمان نجف، مقدم امام خمیني، سمبل جهاد و 
شهادت را گرامي مي دارند. اولین اقدام امام، زیارت قبر موال علي 
)ع( بود ]محتشمي پور، 477-476[. بعد از پایان استقبال، ایشان 
در منزلي که حجت االسالم شیخ نصراهلل خلخالي، دوست قدیمي 

امام، براي ایشان در نظر گرفته بود، اقامت گزیدند ]پیشین[. 
پس از ورود امام به شهر نجف، رژیم پهلوي تصمیم گرفت 
فعالیت هاي امام را تحت کنترل داشته باشد و ایشان را محدود 
کند. چنان چه حجت االسالم صادق خلخالي مي گوید: »تا امام به 
نجف رفتند، هویدا و دیبا )مادر فرح( به این شهر سفر کردند 
و خانم بدره اي و سپهبد بدره اي نیز با چهل نفر از خانم هاي 
سرپرستي  به  جمعي،  گذرنامه ي  یک  با  سرلشگرها،  و  درباري 
با  هویدا  مالقات  مقدمات  آنان  رفتند.  نجف  به  بدره اي،  خانم 
هر  به  مي خواستند  خالصه،  کردند.  فراهم  را  علما  از  بعضي 
انزوا  به  و  کنند  حذف  و  پایکوب  را  امام  بتوانند،  که  طریقي 

بکشانند« ]ستوده، 1375: 59[.
خمیني  امام  بتواند  تا  بود  کرده  تهیه  را  طرحي  نیز  ساواک 
باره  این  اقدامات ساواک در  کنترل کند. مهم ترین  را در نجف 
عبارت بودند از: 1. کنترل و زیر نظر قرار دادن امام؛ 2. جلوگیري 
از پرداخت وجوهات اسالمي به امام؛ 3. ایجاد تفرقه میان امام و 
علماي طراز اول نجف؛ 4. به راه انداختن موج تبلیغات زهرآگین 

علیه  امام ]نجاري راد، 1378: 193[.
بازتاب تبعید امام به نجف در ایران و عراق

خبر انتقال امام به عراق، بالفاصله در ایران منتشر شد ]سیر 
مبارزات امام ...، 1386: 216[. با انتشار خبر ورود امام به نجف، 
شور و شعف ایران را فرا گرفت و حتي برخي افراد، این اقدامات 
رژیم پهلوي را به منزله ي پایان یافتن تبعید تلقي کردند. اما علما 
و مردم هشیار، به این توطئه ي رژیم پي بردند و در اعالمیه هاي 
خود اعالم کردند، در نظر ایشان امام خمیني هنوز در تبعید به سر 

مي برند. بنابراین خواستار پایان بخشیدن به تبعید ایشان شدند.

الف( عکس العمل ها در ایران
علما و آیات عظام، به امام خمیني و علماي نجف تلگراف 
نجف  و  عراق  به  امام  ورود  از  اظهار خشنودي  و ضمن  زدند 
اشرف، اظهار امیدواري کردند که ایشان به ایران مراجعت کند. 
طبق اسناد، قریب به اتفاق روحانیون و طالب حوزه هاي علمیه و 
چهره هاي شاخص، تلگراف هاي تبریکي به نجف ارسال کردند 

]همان، 217[.
آیت اهلل  و  خوانساري  آیت اهلل  هم چون  بزرگي  علماي 
ابراز  عراق  به  ایشان  رفتن  از  و  نوشتند  نامه  امام  به  گلپایگاني 
خوش حالي کردند. هم چنین، آیت اهلل مرعشي نجفي به آیت اهلل 
بزرگ  علماي  از  آیت اهلل خویي،  و  شاهرودي  آیت اهلل  حکیم، 
نجف  اشرف، نامه نوشت و از آن ها خواست که از امام خمیني 

حمایت کنند ]فالحي، 145: 150[.
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آیت اهلل شریعتمداري، از جمله مراجعي بود که تحت فشار 
امام  رهایي  براي  تا  داشت  قرار  مردم  و  عمومي، طالب  افکار 
به روحانیون شهرهاي مشهد، اصفهان،  انجام دهد. وي  اقدامي 
شیراز، یزد، کرمان، اهواز، آبادان، دزفول و خرمشهر، تلگراف هایي 
ارسال کرد؛ با این مضمون که: »پس از اقدامات فراوان، به قرار 
اطالع واصله، موافقت کرده اند که حضرت آقاي آیت اهلل خمیني 
به نجف اشرف مشرف شوند. امیدوارم به لطف خداوند متعال، 
وسایل مراجعت ایشان به قم نیز فراهم گردد ]سیر مبارزات امام ...، 

 .]215 :1386
رژیم پهلوي در مواجهه با سیل تلگراف هاي تبریک، دستور داد 
ارسالي جمع آوري شود  نامه هاي  از ارسال آن ها جلوگیري و  که 

]همان، 217[.
از سوي دیگر، با ورود امام به نجف، عالقه مندان، دوستان و 
شاگردان ایشان درصدد برآمدند، با سفر به عراق با امام دیدار کنند. 
در اسناد آمده است: »معممان، از جمله حاج سید حسین رسولي، 
پیشنماز مسجد امام زاده قاسم، در تالش هستند به منظور تماس با 

آقاي خمیني، به عراق مسافرت کنند« ]همان، 226[.
از جمله افراد خواهان رفتن به عراق، جمعي از اهالي قم به 
سرپرستي آقاي عبدالحسین سوهاني بودند. در اسناد آمده است: 
»عده اي از اهالي قم به سرپرستي مرحوم عبدالحسین سوهاني قصد 
داشتند به عنوان همراهي با ضریح حضرت ابوالفضل )ع(، به عتبات 
بروند و با آقاي خمیني مالقات کنند. ساواک تهران در این زمینه از 
ساواک قم خواست، صورت اسامي این اشخاص را ارسال کنند تا از 

عزیمت آن ها جلوگیري شود« ]پیشین[.
طالب حوزه ي علمیه ي قم نیز که به مقام و موقعیت علمي امام 
آشنا بودند، درصدد برآمدند خود را به حوزه  ي نجف برسانند و از 
محضر درس ایشان استفاده کنند. ساواک در مورد خروج طالب 
از ایران و دیدار با امام خمیني در نجف، حساسیت زیادي داشت. 
این حساسیت بیشتر به جهت برقراري ارتباط سیاسي )استفاده از 

به نجف(  )بردن وجوهات شرعي  اقتصادي  و  امام(  رهنمودهاي 
بود«. با این اقدام طالب، امام طي نامه اي از آن ها خواستند که در 
حوزه ي علمیه ي قم بمانند و مبارزات خود را ادامه دهند و با عزیمت 
خود موجبات تزلزل آن حوزه را فراهم ننمایند ]پیشین[. فالحي 
نامه هایي به طالب قم و حوزه هاي  امام ضمن ارسال  مي نویسد: 
علمیه ي ایران،  از زحمات و حمایت هاي آنان تشکر کردند و ضمن 
بیان دالیل تبعید، آنان را به استقامت و پایداري و دفاع از کیان دین 

دعوت نمودند ]فالحي، 1385: 155[. 
ب( عکس العمل ها در خارج از کشور

دانشجویان خارج از کشور که در ایام تبعید امام در ترکیه، 
فعالیت هاي زیادي براي آزادي ایشان انجام دادند، از انتقال امام 

به عراق استقبال کردند ]سیر مبارزات امام ...، 1386: 475[.
این  مطبوعات  در  عراق،  به  ترکیه  از  خمیني  امام  انتقال 
 کشور و برخي رادیوهاي خارجي انعکاس یافت. در روزنامه ي 
از  استقبال  جریان   ،1344/7/20 تاریخ  الجدید«   »الفجر 
عکس  چاپ  همراه  به  نجف،  و  کربال  سامرا،  در  خمیني  امام 
امام خمیني، به اطالع مردم رسید. یکي از روحانیون طي نطقي 
]سیّد[  جهاد  شاهد  خاورمیانه  که  »همان طوري  داشت:  اظهار 
جمال الدین در قرن نوزدهم بود، شاهد جهاد ]امام[ خمیني در 
]امام[ خمیني در سال هاي اخیر در  اگر  بیستم مي باشد، و  قرن 

غربت به سر برده است، تمام بالد اسالم شهر اوست ]پیشین[.
پوشش  را  امام  از  استقبال  مراسم  که  دیگري  نشریه ي 
مورخ  شماره ي  در  نجف  چاپ  »العدل«  هفتگي  مجله ي  داد، 
1344/7/23 بود. این نشریه اظهار امیدواري کرد، کلیه ي مسلمانان 
از علم سرشار و فضل عام و درس هاي سودمند ایشان استفاده 
کنند. هم چنین رادیو »پیک ایران« ارگان تبلیغات حزب توده در 
تاریخ 1344/7/25، خبر آزادي امام از ترکیه و مسافرت به عراق 
را به اطالع شنوندگان خود رساند و این امر را یک پیروزي براي 
مردم ایران و همه ي جمعیت ها و احزاب ملي و مترقي دانست و 
بار دیگر، همه ي احزاب و گروه ها را به اقدام و اعتراض مشترک 

علیه اقدامات قانون شکنانه ي رژیم فراخواند ]همان، 479[.

اقدامات امام خمیني در عراق
اقامت در کشور عراق و  ایام  امام در  فعالیت هاي  مجموعه 
حوزه ي علمیه ي نجف اشرف را مي توان در موارد زیر دسته بندي 

کرد: 
1. تنظیم مواضع با حکومت هاي مستقر در عراق و مقامات 
عراقي: در دوراني که امام خمیني در عراق اقامت داشت )1357-
عبدالسالم  از:  بودند  عبارت  عراق  جمهورهاي  رئیس   )1344
عارف، عبدالرحمن عارف، کودتاي حزب بعث )1347/1968 

ش(، حسن البکر 
مشاور  )وزیر  عبدالرزاق  نجف،  شهر  به  امام  ورود  از  بعد 
احترام  و  دیدار  امام  با  دوم  بار  براي  عراق(  وحدت  امور  در 
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اعالم  و  کرد  ابالغ  را  عارف(  )عبدالسالم  عراق  رئیس جمهور 
ایشان  از  مطلوب  نحو  به  دارد  آمادگي  عراق  دولت  که  نمود 
پذیرایي کند. امام در پاسخ اظهار داشتند: »سرزمین اسالم متعلق 
لطف  اظهار  از  نمي کنم.  غربت  احساس  و  است  مسلمانان  به 
رئیس جمهور متشکرم. در حدود امکان، همشهري ها جور ما را 
مي کشند. تاکنون احتیاجي نبوده و امیدوارم ایجاد مزاحمتي نکنم« 
]همان، 477[. رابط امام خمیني و دولت عراق، حجت االسالم و 
المسلمین سید محمود دعایي بود ]شهروند امروز، 1387: 60[.

دولت  با  کشور  این  دولت  عراق،  در  امام  اقامت  زمان  در 
پهلوي در ایران اختالف پیدا کرده بودند. حجت االسالم دعایي 
در مورد این اختالف مي گوید: »در آن زمان، ایران به مال مصطفي 
عراقي  کردهاي  براي  پایگاهي  ایران  و  بود  داده  پناه  بارزاني، 
شده و دولت امکانات و تسهیالت لجستیکي و تبلیغاتي فراوان 
متقاباًل  هم  عراقي ها   ... بود  گذاشته  عراقي  کردهاي  اختیار  در 
تصمیم گرفتند به مبارزان ایراني خارج از کشور و مبارزان ایراني 
درون کشور خودشان کمک کنند« ]دعایي، 1387: 80[. عراقي ها 
مي خواستند از وجود امام علیه دولت پهلوي استفاده کنند که امام 

اجازه ندادند ]پیشین[.
ایراني ها  اخراج  بر  مبني  عراق  دولت  اقدام  جریان  در  امام 
با  از عراق2 موضعي کاماًل قاطعانه و هوشیارانه اتخاذ کردند و 
اعالم  آنان،  اقدام  به  اعتراض  و  حسن البکر  به  تلگرافي  ارسال 

کردند که از عراق خارج مي شوند و به لبنان مي روند.
بنابراین مي توان گفت که امام با اینکه در کشور عراق تبعید 
بودند،  لیکن از حقوق ایرانیان ساکن عراق دفاع مي کردند و از 

موضعي شجاعانه با مقامات عراقي برخورد مي کردند.
2. بحث و تدریس و نحوه ي تعامل با حوزه ي نجف: پس 
از ورود امام به نجف، علماي نجف طبق رسم حوزه به دیدار 
امام آمدند. اولین شخصي که به دیدار ایشان آمد، آیت اهلل خویي 
بود. سپس آیت اهلل شاهرودي و آیت اهلل میرزا حسن بجنوردي، 
آقاي بغدادي، آقاي سید علي بهشتي، اخوان مرعشي، آقاي 
عبداالعلي  سید  آقاي  حمامي،  آقاي  اراکي،  حبیب اهلل  شیخ 
شب  و  آمدند  امام  دیدار  به  شیرازي  عبداهلل  سید  و  سبزواري 
سوم آقاي حکیم آمد. در این میان، بعضي از علما هم بودند که 
از دیدار با امام امتناع کردند؛ افرادي مانند سید محمد روحاني، 
شیخ محي الدین ممقاني، سید ابراهیم طباطبایي و شیخ محمد 

رشتي ]همان، 156[.
عالوه بر علما و روحانیون طراز اول، طالب حوزه ي نجف 
در مدرسه ي آیت اهلل بروجردي با امام دیدار کردند و در آن جا 
مراسم باشکوهي برگزار شد ]محتشمي پور، 1376: 485-486[.

در پایان دیدارها، امام نیز به پاس قدرداني از زحمات علما 
اول  طراز  علماي  از  و  رفت  آن ها  بازدید  به  متقاباًل  طالب،   و 
دیدار  به  بدیع در حوزه ي نجف،  اقدامي  در  ایشان  دیدار کرد. 
طالب رفت. حتي محله هاي فقیرنشین را هم فراموش نکرد. به 

بخش هاي جنوبي کوفه که به طالب افغاني و طلبه هاي مستمندي 
مربوط مي شد که در مدارس شهر نجف حجره نداشتند نیز رفت 
]همان، 492-491[. این اقدام امام در برانگیخته شدن احساسات 

و عواطف طالب و جذب آن ها، خیلي مؤثر بود.
پس از گذشت چند روز از ورود امام به نجف اشرف، ایشان 
طرف دارانش  و  طالب  از  برخي  فشار  تحت  را  خود  تدریس 
در مسجد ترک ها )مسجد شیخ انصاري( آغاز کردند ]شهروند 
امروز، 1387: 60[. امام سعي مي کردند که از حساسیت علماي 

نجف جلوگیري کنند. 
در امور سیاسي مربوط به حوزه ي نجف، امام سعي داشتند تا 
با مراجع و بزرگان حوزه  هماهنگي داشته باشند. در اردیبهشت 
ـ  ایراني  طالب  بهانه ي جست وجوي  به  بعثي  رژیم  که   1348
قرار  هجوم  مورد  را  حوزه  ـ  عراق  از  آن ها  اخراج  منظور  به 
از  پیغام،  فرستادن  آیت اهلل حکیم و  با  با مالقات کردن  امام  داد، 
و  نجف  علیه حوزه ي  توطئه  از  جلوگیري  براي  کوششي  هیچ 

مرجعیت تشیع دریغ نکردند ]بصیرت منش، ص 32[.
امام خمیني در دوران حضور در حوزه ي نجف، چند اقدام 

مهم فکري انجام داد: 
یکي این که براي مبارزه با جوي که در حوزه ي علمیه وجود 
داشت، اولین جلسه ي تدریس خود را به سخن راني اختصاص 
داد و در مسجد شیخ انصاري سخنان مهمي ایراد فرمود. مهم ترین 

فرازهاي این سخن راني عبارت بودند از: 
ـ تأکید بر قیام و مبارزه حتي به تنهایي، و قبول سختي ها و 

مشکالت در این راه، مانند سیره ي پیامبر اسالم )ص(.
ـ حفظ و اعتالي اسالم با تأکید بر مسئولیت دو طبقه: رؤساي 

جمهوري و سالطین؛ علماي اسالم.
 :1385 ]فالحي،  مسلمانان  براي  نفت  اهمیت  بر  تأکید  ـ 

.]184
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سخن رانی امام توسط بعضی مسافران، از نجف به ایران رسید 
و تالش حکومت پهلوی برای جلوگیری از پخش آن و هم چنین 
پیدا کردن نقطه ی ضعف از آن، به نتیجه نرسید ]روحانی، 1381: 

.]164
دومین اقدام مهم امام خمینی، بیان بحث حکومت اسالمی و 
والیت فقیه بود. امام این بحث را طی سیزده جلسه از تاریخ اول 
بهمن 1348 در درس بیع مکاسب مطرح و نقد  و بررسی کرد. 
ایشان با دیدی فراگیر و هه جانبه، ضمن نقد و بررسی، دالیل 
مختلف عقلی و نقلی مبحث والیت فقیه را مطرح و گسترش داد 
و تشکیل حکومت را در دوران غیبت، وظیفه ی فقها دانست. در 
مباحث حکومت اسالمی، مسائل مهمی چون؛ مقابله با نظریه ی 
دین  حکومتی  و  سیاسی  ابعاد  معرفی  سیاست،  از  دین  جدایی 
نقشه های  جهان خواران،  برابر  در  خودباختگی  با  مبارزه  اسالم، 
استعمار در اسارت در آوردن کشورهای اسالمی، گوشزد کردن 
خطر صهیونیسم، تهیج مسلمانان علیه رژیم های فاسد حاکم بر 
کشورهای اسالمی و مخالفت و تضاد اسالم با شیوه های حکومت 

سلطنتی... نقد و بررسی شد ]بصیرت منش، 1387: 33[.
با وجود این که داخل حوزه ی نجف، مخالفت هایی با امام شد، 
بسیاری از فضالی نجف نیز جرئت یافتند و به بحث علمی و 
والیت فقیه پرداختند. امام بعد از بیان بحث و والیت فقیه دستور 
ترجمه،  ایشان  شاگردان  توسط  و  ضبط  درس  مباحث  که  داد 
چاپ و به صورت نوار و جزوه به سایر کشورهای اسالمی ارسال 
شود. در میان مبارزان داخلی، آیت اهلل سعیدی، بیش از دیگران 
فعالیت  امر چاپ تکثیر و توزیع جزوات حکومت اسالمی  در 

داشت ]فالحی، 1385: 209[.
3. حمایت و پشتیبانی از مبارزات ضد اسراییلی: امام در 
و  روحانی  شخصیت های  بین  در  فلسطین،  نهضت  از  حمایت 
مراجع مذهبی پیشگام بود. حجت االسالم دعایی می گوید: »امام 
اولین مرجع تقلیدی بود که به حمایت از آنان برخاست و بعد از 
امام بود که دیگر شخصیت های مذهبی، جنبش الفتح و فلسطینیان 
را تأیید کردند: حتی در بین اهل سنت، کسی زودتر از امام اعالم 

نظر نکرده بود« ]دعایی، 1387: 162[.
کشورهای  به  اسراییل  رژیم  وقتی   1346 خرداد  در  امام 
بیانیه ای، دول اسالمی را به اتحاد  اسالمی حمله برد، با صدور 
فرا خواند و از آن ها خواست که رابطه ی خود را با اسرائیل قطع 
کنند و هرگونه رابطه با اسراییل را حرام دانست ]صحیفه ی امام، 

.]139 :1378
و  اعالمیه  صدور  با  پهلوی  رژیم  جنایت های  افشای   .4
زندگی  سخت  شرایط  و  تبعید  وجود  با  امام  سخنرانی:  ایراد 
در نجف، مسائل و اخبار ایران را با دقت زیرنظر داشت و در 
مورد آن ها نظر خود را صریح و قاطع اعالم می کرد. برای نمونه 

مي توان از جشن های 2500 ساله و حزب رستاخیز نام برد.
اجرا  به   1350 مهر  از  2500ساله  جشن های  که  بود  قرار 

قرار  انتقاد  مورد  را  رژیم  اقدام  این  نوبت  چند  در  امام  درآید. 
داد. ابتدا در پیام مهمی به حجاج بیت اهلل الحرام در بهمن 1349 
و سپس در بیانات مهمی در تاریخ اول تیرماه 1350 که طی آن 
از ملت ایران خواست با این جشن مبارزه ی منفی کنند ]همان، 
ص369 -368[. هم چنین، امام در مورد شرکت مردم در حزب 
رستاخیز اعالم کردند که شرکت مردم در این حزب حرام است 
و مخالفت با آن را روشن ترین موارد نهی از منکر دانست ]همان، 

ج3، ص71[.
5. رهنمودهای مبارزاتی امام خمینی که شامل این موارد 
می شد: تأکید امام بر مبارزه ی فرهنگی با رژیم شاه؛ دادن امید 
به وحدت کلمه؛  نیروهای مسلمان  مبارزان؛ دعوت  به  پیروزی 
مشخص کردن مرز میان نیروهای مسلمان از غیر مسلمان )عدم 
]دعایی، 1387:  بختیار(  تیمور  و  مجاهدین خلق  سازمان  تأیید 
96[؛ دعوت دو قشر دانشگاهی و روحانی به وحدت و مبارزه 

علیه رژیم شاه ]بصیرت منش، 1387: 38-43[.

عوامل تثبیت موقعیت امام در نجف اشرف
هدف اصلی رژیم پهلوی از تبعید امام به نجف این بود که 
ایشان در سایه ی فضای غیرسیاسی و متحجرانه ی نجف، نتواند 
خود را مطرح کند و منزوی شود. اما بعد از ورود امام به عراق، 
اقداماتی توسط شاگردان امام و طالب نجف صورت گرفت که 
اقداماتی  نشد.  عملی  پهلوی  رژیم  نقشه های  آن ها،  نتیجه ی  در 

نظیر:
ـ برگزاری مراسم استقبال از امام در شهرهای عراق

ـ هوشیاری امام در اتخاذ تصمیمات مهم )مانند جلوگیری از 
حساسیت علمای نجف(

ـ مالقات علما و طالب نجف با امام
ـ مالقات امام با علما و طالب نجف

)امام  امام  به  آن  ها  ارئه ی  و  نجف  اخبار  آوردن  به دست  ـ 
به یاران خود دستور داده بود، اخباری را که در نجف درباره ی 
ایران مطرح می شد، به اطالع ایشان برسانند. این باعث  مسائل 
می شد که امام در موضع گیری های خود درباره ی مسائل ایران و 

رابطه با علمای نجف، با آگاهی برخورد کند(.
ـ شروع درس امام: امام به دو جهت تدریس خود در نجف 
را به تأخیر انداخت. یکی تواضع و فروتنی ایشان که خود را یک 
طلبه معرفی می کرد و دوم، جلوگیری از حساسیت علمای نجف 

نسبت به خودش ]عمید زنجانی، 1379: 83[.
امام در نجف عبارت بودند  دالیل استقبال طالب از درس 
از: اول این که حاج مصطفی در مباحث علمی و با تسلطی که 
از  واقع  در  کرد.  مجذوب  و  شیفته  را  همه  داشت،  اجتهاد  در 
امام پی بردند و  او بود که طالب به شخصیت و ارزش  کانال 
نسبت به امام کنجکاو شدند؛ دیگر این که حاج مصطفی فضای 
کالس تدریس امام را متفاوت کرد و با شیوه ی پرسیدن از استاد، 
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با  محفلی متفاوت به وجود آورد. در حالی که در نجف، طالب 
استاد جدل نمی کردند. این شیوه ی تدریس امام، باعث استقبال 
طالب شد؛ و در نهایت، توانایی علمی امام خمینی را نشان داد 

]دعایی، 46:1378[.
دادن شهریه به طالب: دادن شهریه به طالب یکی از رسوم 
رایج در حوزه های علمیه است. کسانی که مرجع تقلید هستند، 
طالب  به  شهریه  دادن  از  ابتدا  امام  می دهند.  شهریه  طالب  به 
که  کردند  قبول  دوستان،  اصرار  به  ولیکن  کردند،  خودداری 
شهریه بدهند ]عمید زنجانی،1379: 86 ـ85 [. امام در حوزه ی 
نجف، در مورد پرداخت شهریه به طالب تحولی ایجاد کردند. 
حجت االسالم دعایی در این مورد می گوید:»باید به این نکته اشاره 
کرد که سنت نه چندان حسنه ای در نجف بود که طالب ایرانی 
می کردند و طالب سایر کشورها  تلقی  اول  عنوان درجه  به  را 
هم چون افغانستان، پاکستان، هند و شاید برخی طالب عرب را 
به عنوان طالب درجه دوم به حساب می آوردند و در پرداخت 
 50 ایرانی  به طالب  اگر  مثاًل  می شد.  بی مهری  آن ها  به  شهریه 
دینار می دادند، به آن ها نصف یا دو سوم پرداخت می شد... امام 
تصمیم گرفتند که به همه ی طالب با هر ملیتی، یکسان بپردازند. 
تبعات خوبی داشت و باعث سنتی  این حرکت زیبایی بود که 
شد که در آینده دیگران هم تأسی کردند و نظام پرداخت شهریه 
در نجف تغییر کرد« ]شهروند امروز، 1387، ش49[. ایشان بدون 
هیچ چشم داشتی از فضال و سرشناسان حوزه، شهریه پرداخت 
و  توقعات  شهریه،  کنندگان  پرداخت  اکثر  حالی که  در  کرد، 
انتظارات زیادی از دریافت کنندگان داشتند؛ به ویژه از آن ها که 

اسم و رسمی داشتند ]خاتم یزدی، 1380: 116-1190[.
ـ چاپ خالصه ی تحریر الوسیله: امام کتاب تحریر الوسیله 
را در ترکیه تألیف کرد. به اصرار یاران امام، خالصه ی این کتاب 
مقلدان عرب زبان چاپ  استفاده ی  برای  »زبده االحکام«،  اسم  به 

شد. ]فالحی، 1385: 178[.

راه های ارتباط امام با ایران
امام خمینی در دوراني که در عراق به سر می بردند، از طرق 
سفر   .1 از:  عبارت اند  که  بودند  ارتباط  در  ایران  با  متفاوتی 
از  داخل کشور  در  امام  یاران  نجف:  به  داخل کشور  مبارزان 
طریق غیرقانونی و یا سفر به کشور دیگر و بعد رفتن به عراق و 

یا از طریق مراسم حج، به نجف می رفتند.
2. زّوار عتبات: زّوار عتبات نقش مهمی در انتقال پیام های 

امام به داخل ایران ایفا می کردند. 
متعهد  روحانیون  ایران.  به  نجف  روحانیون  مسافرت   .3
نبودند، هر سال یکی  نظر رژیم شاه شناخته شده  از  نجف که 
با  ایران،  به  سفر  از  قبل  این ها  می کردند.  سفر  ایران  به  بار  دو 
ایران  به  را  ایشان  پیام های  و  نامه ها  و  می کردند  مالقات  امام 

می رساندند ]ستوده، 1375: 157[.

4. طالب و مسافران افغانی: طالب و مسافران افغانی به دلیل 
رفت وآمد راحت و آسان میان عراق و ایران، به سهولت پیام ها، 
منتقل  کشور  داخل  به  را  امام  سخن رانی  نوارهای  و  اعالمیه ها 
داخل  اخبار  از  برخی  و  شرعی  وجوهات  هم چنین  می کردند. 

ایران را به نجف می رساندند.
5. رادیو: به خاطر اختالفی که دولت عراق با ایران داشت، به 
گروه های مخالف اجازه می داد که از بخش های رادیویی استفاده 
کنند. از این رو، روحانیون مبارز از این فرصت استفاده کردند و 
برنامه ای به نام »نهضت روحانیت در ایران« را پخش می کردند. 
ادامه  دعایی، هفت سال  توسط سید محمود  برنامه  این  اجرای 
پیدا کرد و سرانجام با امضای قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و 

عراق، این برنامه نیز قطع شد ]دعایی، 1387: 80[.
6. تلفن، پست و نامه: گاهی اوقات مبارزان مستقیمًا از طریق 
تلفن با نجف تماس می گرفتند یا از طریق نوشتن نامه با امام در 
تماس بودند. هم چنین، پیام ها و اعالمیه های امام به وسیله ی پست  

به داخل ایران ارسال می شد ]فالحی، 1385: 263[.
7. اتوبوس های مسافربری: اتوبوس هایی که زّوار ایرانی را 
به عراق می بردند نیز نقش مهمی در انتقال پیام ها، اعالمیه ها و 

سخن رانی های امام بر عهده داشتند.
آمریکا:  و  اروپا  کشورهای  مقیم  ایرانی  دانشجویان   .8
دانشجویان از طریق رفت وآمد به ایران، یا از طریق تلفن و پست، 

پیام ها و اعالمیه ها را به داخل ایران انتقال می دادند.
به  موسم حج  در  ساله  هر  امام  نمایندگان  مراسم حج:   .9
عربستان می رفتند و به صورت مخفیانه با نمایندگان مبارز داخل 
اولین  خمینی  مصطفی  حاج  می کردند.  برقرار  ارتباط  کشور 
با  و  1344 شرکت  سال  مراسم حج  در  که  بود  امام  نماینده ی 

مبارزان داخل کشور مالقات کرد ]همان، ص265[.
باید به این نکته اشاره کرد که رژیم پهلوی هم تمام تالش 

خود را انجام می داد تا بتواند این راه های ارتباطی را قطع کند.

مطرح شدن مرجعیت جهانی امام خمینی
اردیبهشت 1349 رحلت  در  شیعیان  مرجع  آیت اهلل حکیم، 
کردند. ایشان نفوذ معنوی بسیاری در میان شیعیان عراق و ایران 
حکیم  آیت اهلل  رحلت  داشتند.  شیعه نشین  کشورهای  سایر  و 
مرجع  تنها  امام خمینی  اگر  زیرا  شد،  شاه  رژیم  نگرانی  باعث 
جهان تشیع می شد، محبوبیت و نفوذ ایشان موجب گسترش و 
تشدید مبارزات علیه رژیم شاه می شد و رژیم را با مشکل مواجه 

می کرد ]همان، 285[.
برای  تبلیغ  مخالف  زندگی،  دوران  در  خمینی  امام 
سال  در  بروجردی  آیت اهلل  رحلت  زمان  در  بود.  مرجعیتش 
روشی  چنین  امام  حکیم،  آیت اهلل  رحلت  از  بعد  و  1340ش 
را در پیش گرفت. آیت اهلل خاتم یزدی در این مورد می گوید: 
جمله  از  اطرافیانش  به  حکیم،  آقای  مرحوم  رحلت  از  »بعد 
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راضی  هیچ وجه  به  بنده  که  کرد  اعالم   فرهی  عبدالعلی  شیخ 
بنمایم.  تبلیغی  یا  بردارم  قدمی  مرجعیتم  ترویج  برای  نیستم 
حضرت امام با این که دستش باز بود و پول زیادی در اختیار 
نکرد...  خرج  مرجعیتش  راه  در  سیاه  پول  یک  اما  داشت، 
]ایشان در مخالفت با این گونه تبلیغات فرموده بودند[ چرا به 
این در و آن در می زنید و این طرف و آن طرف می روید و 
مردم را به درد سر می اندازید، بگذارید مسلمانان به کارهای 
من  مقلد  مردم  که  می کند  فرقی  چه  بپردازند.  خود  اساسی 
باشند یا فالن مرجع. مسئله ی اسالم باالتر از این حرف هاست 
مردم  در  ارزشمند  و  اصیل  اصول  تعمیق  فکر  به  باید  شما  و 
باشید ]خاتم یزدی، 1380: 101-100[. هم چنین امام به حاج 
احمد آقا نوشته و از ایشان و روحانیون داخل کشور خواسته 

بودند که برای ایشان تبلیغ ننمایند ]روحانی، 1381: 553[.
شود،  تبلیغ  مرجعیتش  برای  نبود  راضی  امام  این که  با 
ولیکن یاران ایشان در ایران اقداماتی برای گسترش مرجعیت 
امام انجام دادند، از جمله: علما و فضالی حوزه ی علمیه، در 
اعالمیه های حمایت خود را از مرجعیت امام اعالم می کردند؛ 
واعظان و ائمه ی جماعات در سخن رانی های خود در مساجد 
سید  آیت اهلل  می کردند؛  صحبت  امام  مرجعیت  از  حسینیه ها، 
محمد صادق لواسانی با تعدادی از بازاریان تهران، هزار جلد 
گذاشتند؛  مردم  اختیار  در  و  کردند  چاپ  را  امام  رساله ی  از 
را  آیت اهلل حکیم  و رحلت  می کردند  مخابره  امام  به  تلگرافی 

به ایشان تسلیت گفتند ]فالحی، 1385: 291-298[.
مرجعیت  شدن  جهانی  با  مقابله  برای  هم  شاه  رژیم 
آیت اهلل  مرجعیت  از  حمایت  دادند:  انجام  را  اقداماتی  امام، 
کنار  در  خمینی  امام  مرجعیت  کردن  مطرح  شریعتمداری؛ 
که  روحانیونی  و  علما  بازداشت  خویی؛  آیت اهلل  مرجعیت 

برای مرجعیت امام تبلیغ می کردند ]همان، ص287[.
در عراق و کشورهای عربی، به خاطر مخالفت جمع زیادی 
اما  نیافت.  گسترش  چندان  امام  اعلمیت  نجف،  روحانیون  از 
روی  امام  به  هندی،  و  پاکستانی  افغانی،  روحانیون  و  طالب 
مراجع  همه ی  از  افغانستان،  در  امام  مقلدان  تعداد  و  آوردند 
هم  الاقل  یا  بیشتر  نیز  هندوستان  و  پاکستان  در  و  بود  بیشتر 

سطح آیت اهلل خویی بود ]خاتم یزدی، 1380: 101-102[.
شهادت حاج مصطفی خمینی در نجف

شهادت  عراق،  در  امام  تبعید  دوران  مهم  حوادث  از  یکی 
به  1341ش  سال  در  مصطفی،  حاج  بود.  خمینی  حاج مصطفی 
مبارزات پدرش پیوست و بعد از تبعید امام به ترکیه، ایشان نیز 
به ترکیه تبعید شد. حاج مصطفی همراه پدر، از ترکیه به عراق 
مرحله ی  عراق،  در  و حاج مصطفی  امام  استقرار  با  تبعید شد. 
دیگری از نهضت اسالمی شروع شد که متفاوت تر از دوره های 
قبل بود. در این مرحله، حاج مصطفی پس از امام، نقش اول را 
در هدایت نهضت اسالمی برعهده داشت. این دوره حدود 13 

سال به طول انجامید و حاج مصطفی در دوازده سال آن حضور 
داشت. سید مصطفی حلقه ی اتصال اجزای نهضت اسالمی در 
به  او  بود.  در نجف  آن  کانون  با  نقاط گوناگون جهان  و  ایران 
حج رفت و اخبار و اطالعات را با مبارزان داخل کشور مبادله 
)لبنان  اسالمی  به کشورهای  گوناگونی  هم چنین سفرهای  کرد. 
در  مصطفی  سید  سیاسی  فعالیت های  از  یکی  کرد.  سوریه(  و 
در  معموالً  سفرها  این  بود.  اسالمی  کشورهای  به  سفر  عراق، 
ماه های فصل تابستان صورت می گرفت. هدف اصلی این سفرها، 
فعالیت های سیاسی در راستا و برای تداوم نهضت امام خمینی 
بود. حاج مصطفی برای آموزش نظامی، اهمیت زیادی قائل بود. 
خود او نیز آموزش هایی دیده بود و به مبارزان و روحانیون ایران 
در نجف توصیه می کرد که در پایگاه های الفتح در جنوب لبنان، 
یا در سوریه آموزش ببینند. حاج مصطفی برخالف امام خمینی، 
به مبارزه ی مسلحانه اعتقاد داشت. ایشان معتقد بود، باید علیه 
حکومت پهلوی از شیوه ی مسلحانه استفاده کرد ]راعی گلوجه، 

.]87-122 :1384
او  از  می دید،  در حاج مصطفی  که  استعدادی  دلیل  به  امام 
از  امام  که  تعبیری  در  می برد.  نام  اسالم  بالقوه  نیروی  به عنوان 
این  بود.«  آینده ی اسالم  امید  ایشان داشت، می گفت: »مصطفی 
و  دیانت  فرزانگی،  به  حد  چه  تا  امام  که  می دهد  نشان  تعبیر 

اجتهاد ایشان اعتقاد داشت ]دعایی، 1387: 49-15[.
به طور   1356 آبان  اول  در  خمینی  مصطفی  حاج  سرانجام 
که  است  معروف  رفت.  دنیا  از  مشکوکی  طرز  به  و  ناگهانی 
توسط عوامل رژیم پهلوی مسموم شد ]همان، ص 149-161[. 
امام  نهضت  تداوم  برای  را  مصطفی  حاج  وجود  پهلوی  رژیم 
خطرناک می دانست. هم چنین برای اختالل در شبکه ی ارتباطی 
امام و یاران و شکستن روحیه ی امام، تصمیم گرفت ایشان را به 

شهادت برساند ]غالمی، 1385: 224[.
جسد  کالبدشکافی  با  امام  مصطفی،  حاج  شهادت  از  بعد 
ایشان مخالفت کردند و سپس دستور تشییع و تدفین آن را صادر 
و  برده شد  کربال  به  نجف  از شهر  پیکر حاج مصطفی  کردند. 
بعد از غسل در آب فرات و طواف حرم امام حسین و حضرت 
ابوالفضل)ع(، به نجف بازگردانده شد و یک روز بعد، در روز 
دوشنبه، دوم آبان 1356، بعد از طواف حرم حضرت علی)ع(، 

حسين فردوست: تبعيد امام
 به دستور مستقيم آمريكا

 بود. شاه به اين كار تمايلي
 نداشت و حتي از آن واهمه

 داشت
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آیت اهلل خویی بر جنازه ی ایشان نماز خواند و پس از آن، پیکر 
ایشان در ایوان علوی حرم مطهر علی)ع( مجاور مقبره ی عالمه 

حلی، به خاک سپرده شد ]همان، 142[.
با شهادت حاج مصطفی امام خمینی به لحاظ سیاسی باعث 
ناراحتی دشمن شدند و هیچ ناراحتی در این مصیبت نکردند. از 
طرف دیگر، به لحاظ دینی، به پیروی از اولیای خداوند که در 
مصیبت های بزرگ به خدا پناه می برند، ایشان نیز چنین کردند 
از  را  خویش  فرزند  شهادت  امام   .]150-16  :1387 ]دعایی، 

الطاف خفیه ی الهی دانستند ]قدس ایران، 1388: 279[.

محدود ساختن امام خمینی در نجف و انعکاس آن در ایران
طبق  1975م  1353ش/  سال  در  عراق  و  ایران  رژیم هاي 
بیانیه ی الجزایر3 اختالف خود را کنار گذاشتند و تصمیم گرفتند 
کلیه ی عوامل منفی را در روابط خویش از بین ببرند و همکاری 
که  بود  این  توافق نامه  این  معنی  دهند.  توسعه  را  خود  متقابل 
خود  حمایت آمیز  سیاست  کردها  مسئله ی  قبال  در  شاه  رژیم 
انتظار  عراق  دولت  از  عوض  در  و  بگذارد  کنار  عراق  علیه  را 
داشت، فعالیت های امام را محدود و از آن جلوگیری کند. بعد 
پیدا  افزایش  امام  علیه  محدودیت ها  و  فشارها  قرارداد،  این  از 
کرد ]بصیرت منش، 1387: 55[. امام خود در این مورد می گوید: 
»مقامات عراقی به من هشدار دادند به دلیل روابطی که با رژیم 
به  کنند. من هم  مرا تحمل  فعالیت های  نمی توانند  دارند،  ایران 
آن ها پاسخ دادم که اگر شما مسئولیت هایی نسبت به حکومت 
ایران داشته باشید، من هم در برابر اسالم و ملت ایران مسئولم« 

]همان، ص 59[.
رژیم عراق با توجه به نفوذ روزافزون امام خمینی به عنوان 
بارزترین شخصیت مبارز مذهبی در عراق که اکثر جمعیت آن 
را شیعیان تشکیل می دهند و مشاهده ی آثار انقالب در ایران و 
نقش امام در به حرکت درآوردن توده های مردم، نگران شده بود 

]نجاتی، 1379: 101[.
شریف امامی )نخست وزیر( فکر می کرد که چون وجود امام 
خمینی در شهر مذهبی نجف در خاک عراق، خاری در چشم 
شاه است، اگر بتواند وی را از آن شهر دور کند، ضربه ی مؤثری 
به مخالفان داخلی وارد خواهد کرد. شریف امامی چنین استدالل 
می کرد که چون امام خمینی از طریق زائران ایرانی که به نجف 
می روند، با مخالفان داخلی تماس برقرار می کند و از طریق همین 
زائران نوار سخن رانی های خود را به ایران می فروشد، در صورت 
اخراج از عراق، دیگر قادر به ادامه ی تماس با مخالفان نخواهد 

بود ]سولیوان، 1361: 117-118[.
 1357 شهریور  در  عراق،  و  ایران  دوستانه ی  روابط  پی  در 
با  انقالب عراق در مالقات  نایب رئیس شورای  صدام حسین، 
عراق  امنیتی  مأموران  که  بود  کرده  اظهار  بغداد  در  ایران  سفیر 
در نجف، با ]امام[ خمینی مالقات کرده اند و کاماًل به او تفهیم 

کرده اند که حق ندارد اقدامی منافی دولت ایران و عراق انجام 
دهد ]فالحی، 1385: 326[.

اواخر  در  که  ایران  خارجه ی  وزیر  افشار،  خسرو  امیر 
به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  شهریورماه 
نیویورک رفته بود، مأموریت داشت تا با همتای عراقی خود در 
مورد محدودسازی امام خمینی مذاکره کند. بعد از این مذاکرات، 
شاه تلگرافی به امیر خسرو افشار در نیویورک زد و از تالش وی 

در جهت فشار بر امام خمینی تشکر کرد ]هویدا، 1365: 6[.
بعد از آن که سعدون شاکر )رئیس تشکیالت اداره ی امنیت 
عراق( نتوانست امام را به عقب نشینی از موضعش مجبور کند، 
دولت عراق تصمیم گرفت خانه ی امام را در نجف محاصره کند. 
بنابراین روز اول مهرماه 1357 منزل امام به محاصره ی نیروهای 
جلوگیری  منزل  داخل  به  رفت و آمد  از  و  درآمد  عراق  نظامی 
کردند. بعد از این حادثه، حاج احمد خمینی این خبر را به اطالع 

آیت اهلل صدوقی رساند ]حسینیان، 1385: 406[.
خبر محاصره ی منزل امام در نجف، توسط آیت اهلل صدوقی به 
اطالع بیشتر روحانیون در شهرستان ها رسید. به دنبال آن، علمایی 
عبداهلل  سید  آیت اهلل  ربانی،  عبدالرحیم  شیخ  آیت اهلل  هم چون 
شیرازی و آیت اهلل گلپایگانی با صدور اعالمیه هایی، این عمل 
دولت عراق را محکوم کردند ]همان، 407[. جامعه ی روحانیت 
محکوم کردن عمل  اعالمیه ای، ضمن  با صدور  نیز  تهران  مبارز 
را   1357 مهرماه  نهم  یکشنبه  روز  که  کرد  اعالم  عراق،  دولت 
تعطیل عمومی می کنیم ]همان، ص 408[. آیت اهلل صدوقی نیز از 

اعتصاب سراسری روز نهم مهرماه حمایت کرد.
اعتراض  متعدد  جلسات  مهرماه،  نهم  روز  رسیدن  فرا  با 
در مساجد و حسینیه ها تشکیل شد و سخنرانان رژیم عراق و 
دادند.  قرار  سرزنش  مورد  توطئه  این  خاطر  به  را  ایران  رژیم 
این اعتصاب، رژیم های عراق و ایران را به وحشت انداخت و 
نیروهای ارتش عراق مجبور شدند از محاصره ی بیت امام دست 
بکشند. اگرچه موقتًا محاصره ی بیت امام برطرف شد، ولی امام با 
شناختی که از رژیم عراق داشت، ماندن در عراق را به مصلحت 

ندانست و تصمیم گرفت که عراق را ترک کند.

چگونگی خروج امام از عراق و مهاجرت به فرانسه
بعد از محاصره ی منزل و ایجاد محدودیت برای امام، ایشان 
تصمیم گرفت از عراق خارج شود و به سوریه برود. از آن جا که 
بین رژیم عراق و سوریه اختالف وجود داشت و امکان داشت 
عراقی ها مانع شوند، بنابراین امام تصمیم گرفت ابتدا به کویت و 

پس از آن جا به سوریه برود.
گذاشتیم  بنا  »اول  می گوید:  مورد  این  در  امام خمینی خود 
کویت برویم و از کویت که دو سه روز بمانیم، برویم به سوریه، 
و هیچ در ذهن من این نبود که به فرانسه برویم.« ]ستوده، 1375: 
23-22[. برای اجرای این برنامه، با آقای مهری، نماینده ی امام 
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در کویت تماس گرفته شد که دعوت نامه ای برای امام بفرستد. 
روح اهلل  عنوان  تحت  دعوت نامه ای  کویت  از  نیز  ایشان  فرزند 
کویت  مأموران  و  آورد  امام  برای  مصطفی،  فرزند  مصطفوی، 
بودند  بود، متوجه نشده  نام خمینی در آن ذکر نشده  نیز چون 

]نصرت منش، 1387: 68[.
سرانجام امام تصمیم خود را مبنی بر خروج از عراق گرفتند 
و همراه تنی چند از یاران خویش به طرف مرز کویت از نجف 

خارج شدند.
یاران امام که همراه ایشان به مرز کویت رفتند، عبارت بودند 
از: حاج احمد خمینی، سید احمد مهری، فردوسی پور، امالیی 
و دکتر ابراهیم یزدی. با آن که امام ویزای معتبر داشت، ولیکن در 
مرز کویت مانع ورود امام به این کشور شدند. رژیم شاه با اطالع 
از قصد امام مبنی بر عزیمت به طرف کویت، تالش گسترده ای را 
برای جلوگیری از ورود امام به کویت آغاز کرد و دولت کویت 
را تحت فشار گذاشت. مقامات کویتی در جواب سفیر شاه در 
کویت گفتند: آن ها به دلیل این که در دعوت نامه نام خمینی نبوده 
است و نام مصطفوی ذکر شده، متوجه نشده اند. امیر کویت هم 
با اطالع از قضیه، شخصًا دستور جلوگیری از ورود ایشان را به 

کویت صادر کرده است ]فالحی، 1385: 329[.
بعد از این فشارها، دولت کویت امام را به آن کشور راه نداد و 
امام و یارانش به بصره برگشتند و یک شب در آن جا ماندند و روز 
بعد به طرف بغداد حرکت کردند. بعد از برگشت از مرز کویت، 
حاج احمد خمینی به امام پیشنهاد رفتن به کشور فرانسه را داد که 
مورد قبول امام قرار گرفت. حاج احمد خمینی که بعد از شهادت 
حاج مصطفی در کنار پدر قرار گرفته بود، در این مورد می گوید: 
»فرانسه را پیشنهاد دادم، زیرا توقف کوتاهمان در فرانسه می توانست 
مثمرثمر باشد و امام می توانستند بهتر مطالبشان را به دنیا برسانند. امام 

پذیرفتند« ]بصیرت منش، 1387: 71[.
امام خمینی در وصیت نامه ی سیاسی ـ الهی خویش، چگونگی 
قرار  »از  می کند:  بیان  این گونه  را  آن  علت  و  فرانسه  انتخاب 
مذکور، بعضی ها ادعا کرده اند که رفتن من به پاریس به وسیله ی 
آنان بوده است، این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت، 
انتخاب نمودم، زیرا در کشورهای  با مشورت احمد پاریس را 
اسالمی احتمال راه ندادن بود. آن ها تحت نفوذ شاه بودند، ولی 

در پاریس این احتمال نبود« ]امام خمینی، 1379: 75[.
هم چنین، امام می فرمایند: »هیچ برنامه ای نداشتیم به پاریس 
برویم. شاید مسائلی بود که هیچ اراده ی ما در آن دخالت نداشت 
باید  بود که  بود. فقط خواست خدا  اراده ی خدا  بود،  و هرچه 

عملی می شد« ]صحیفه ی امام، 1378: 194-196[.
بدون  پاریس،  به  مهاجرت  برای  امام  تصمیم  بنابراین 
با  و  خمینی  احمد  حاج  مشورت  با  فقط  و  قبلی  برنامه ریزی 
خواست خداوند، گرفته شده است. سرانجام امام در 13 مهرماه 
1357 از طریق فرودگاه بغداد، به سوی فرانسه مهاجرت کردند. 

برای رفتن به فرانسه، امام و همراهانش احتیاج به ویزا نداشتند، 
زیرا در آن موقع ایرانیان بدون ویزا می توانستند به فرانسه وارد 
شوند ]نجاتی، 1379: 102[. هجرت امام به فرانسه، انقالب را 

وارد مرحله ی جدیدی کرد.
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تاریخي ریشه هاي 
ایرانیان،  فکري  بیداري  سرآغاز  به عنوان  مشروطه  نهضت 
به  مي توان  آن ها  جمله ي  از  که  داشت  متعددي  ویژگي هاي 
هرچند  کرد.  اشاره  استبدادي  ضد  مبارزات  شدن  توده اي 
مردم  توده هاي  میان  در  شرایطي  در  ضداستبدادي  مبارزات 
و  بودند  بي سواد  جامعه  افراد  اکثریت  هنوز  که  شد  رایج 
که  بذري  اما  نمي کردند،  دنبال  را  مشخصي  سیاسي  اهداف 
استبداد صغیر  در نهضت مشروطه کاشته شد، هم در دوره ي 
رهبران  ضداستبدادي  خواسته هاي  از  مردم  حمایت  موجب 
شدن  ملي  نهضت  )در  بعد  دهه هاي  در  هم  و  شد  مشروطه 
صنعت نفت و نیز نهضت امام خمیني )ره(( موجبات پشت گرمي 

رهبران به حمایت مردمي را فراهم آورد.
نشد،  میسر  خود  خودي  به  مبارزات  مردمي شدن  البته 
مرگ  گاهي  و  تبعید  قیمت حبس،  به  موارد  بسیاري  در  بلکه 
مي کشیدند،  مبارزات  صحنه ي  به  را  مردم  توده ي  که  کساني 
تمام مي شد. یکي از عوامل مؤثر در ورود توده ها به صحنه ي 
در شرایطي که هنوز  وعاظ بود.  فعالیت هاي سیاسي، وجود 
نبود،  ایران خبري  امروزي در جامعه ي  ارتباطي  از وسایل 
از  ممکن،  شکل  ساده ترین  با  و  محدود  امکانات  با  وعاظ 
معرض  در  را  مردم  منابر،  در  خطابه  ایراد  و  وعظ  طریق 

فعاليت وعاظ و روحانيون در
نهضت امام خمينے)سال 1341(

حشمت اهلل سلیمي
دبیر تاریخ منطقه ي 6 شهر تهران

و  مي دادند  قرار  مبارزات  رهبران  مواضع  و  آرا  افکار، 
حمایت آنان را از اهداف سیاسي رهبران برمي انگیختند.

یکي از مشهورترین وعاظ ایران در یکصد سال اخیر، شیخ 
که  بس  همین  وي  شجاعت  ذکر  در  بود.  واعظ  جمال الدین 
وقتي بر منبر قرار مي گرفت، به هیچ وجه و در هیچ شرایطي 
جانب احتیاط را رعایت نمي کرد. او با شیواترین و ساده ترین 
و  برمي انگیخت  خویش  زمانه ي  استبداد  علیه  را  مردم  بیان، 
سرانجام نیز، جان خویش را در راه اهداف مشروطه فدا کرد. 

متعدد[. 1357؛ صفحات  ]یغمایي، 
نهضت  بین  زماني  فاصله ي  نیم قرن  از  بیش  هرچند 
این  اما  داشت،  وجود  )ره(  امام خمیني  نهضت  و  مشروطه 
جمله  از  که  هستند  مشترکي  ویژگي هاي  داراي  نهضت  دو 
باورها و شعائر  بر  آن ها مي توان به ضداستبدادي بودن، تکیه 

مذهبي و حضور وعاظ و روحانیون اشاره کرد.

اسالمي نهضت  طلیعه ي 
تعارض  و  جامعه  در  مذهبي  عمیق  ریشه هاي  وجود 
معتقدات  و  باورها  با  پهلوي  حکومت  فرهنگي  برنامه هاي 
مردم  اعتقادات  بین  دوگانگي  نوعي  موجب  مردم،  مذهبي 
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ترحیم  مجالس  در  وعاظ  برخي  سخن راني  و  وعظ  مجالس 
بروجردي جلوگیري مي کرد ]قیام پانزده خرداد، 1378: 280[. 
به  تهران  معروف  وعاظ  ساواک،  سخت گیري هاي  وجود  با 
مناسبت رحلت آیت اهلل بروجردي، مجلس ترحیمي در مسجد 
چهل ستوني،  نظیر  معروفي  وعاظ  که  کردند  برگزار  ارک 
عباسعلي  شیخ  سدهي،  سیدعلي  بالغي،  صدر  لواساني، 
آن  در  داشتند.  حضور  آن  در  فلسفي  محمدتقي  و  اسالمي 
بروجردي،  آیت اهلل  یاد  گرامي داشت  ضمن  فلسفي  مجلس، 
دولت را به خاطر پخش موسیقي و آواز از رادیو در سالروز 
]همان،  داد  قرار  انتقاد  مورد  )ع(،  جعفرصادق  امام  شهادت 

ص 288ـ287[.

ایالتي و والیتي الیحه ي انجمن هاي 
انتخابات  اصالح  الیحه ي  شدن  مطرح  آستانه ي  در 
از  پهلوي  حکومت  برداشت  والیتي،  و  ایالتي  انجمن هاي 
دلیل خأل  به  نیروها  این  بود که  این  نیروهاي مذهبي  ظرفیت 
مرجعیت، قدرت مخالفت با برنامه هاي دولت را ندارند. البته 
مردم  بین  مذهبي  نیروهاي  نفوذ  گرفتن  نادیده  معناي  به  این 
رفتار  احتیاط  با  این طیف،  با  نبود و حکومت در همان حال 
پیش بیني  سوگواري«  ایام  »طرح  در  ساواک  چنان که  مي کرد؛ 
کرده بود که در روزهاي تاسوعا و عاشوراي سال 1341 )22 
و 23 خرداد( عناصر مذهبي در مجالس روضه خواني در تکایا 
و مساجد به فعالیت هاي ضددولتي بپردازند. بر همین اساس، 
نیروهاي  داد که تحرکات  مأموریت  نیروهاي خود  به  ساواک 

مذهبي را به موقع گزارش کنند )همان، ص 429 و 432(.
با این حال مي توان گفت که حکومت پهلوي، در ارزیابي 
توان علما و روحانیون در مقابله با برنامه هاي خود و به ویژه 
دچار  برنامه ها،  این  مذهبي  مسائل  گرفتن  نادیده  موضوع  در 
زود  الغاي  و  در تصویب  امر  این  بود.  محاسباتي شده  اشتباه 
والیتي  و  ایالتي  انجمن هاي  انتخابات  اصالح  الیحه ي  هنگام 
و  روحانیون  و  علما  قاطعانه ي  مخالفت  داد.  نشان  را  خود 
وعاظ با الیحه ي مذکور، پرده از این واقعیت برداشت که نه 
به نجف بي ثمر بوده،  پایگاه مرجعیت  انتقال  براي  تنها تالش 
دولت  برنامه هاي  قبال  در  مذهبي  مجامع  انتظار سکوت  بلکه 

نیز، برداشتي اشتباه بوده است.
و والیتي، حکومت  ایالتي  انجمن هاي  در جریان الیحه ي 
به  علما  اعتراض  به  مربوط  اخبار  انعکاس  از  مانع  پهلوي 
الیحه ي مذکور در روزنامه ها شد، اما وعاظ با استفاده از منابر 
با الیحه ي  تکایا، مردم را در جریان مخالفت علما  مساجد و 
متن  علما،  مواضع  اعالم  ضمن  آنان  دادند.  قرار  انجمن ها 
تلگراف هاي مخابره شده به شاه و نخست وزیر را براي مردم 
آرمان هاي  و  اهداف  با  را  مردم  واقع  در  و  مي کردند  قرائت 
رهبري نهضتي که قدم هاي اولیه ي مبارزه را برمي داشت، آشنا 

که  نسبت  همان  به  بود.  شده  حکومتي  و  رسمي  فرهنگ  و 
برنامه هاي فرهنگي و اصالحات اجتماعي مورد نظر حکومت 
پهلوي، در شکل هاي گوناگون و بدون توجه به بافت فرهنگي 
و  علمیه  حوزه هاي  در  مي آمد،  در  اجرا  به  جامعه  مذهبي  و 
در  تالش  ضمن  که  بود  جریان  در  حرکتي  مذهبي،  مجامع 
آگاه کردن طالب و روحانیون  به  جهت آموزش علوم دیني، 
رویکرد  این  مي کرد.  توجه  نیز  اجتماعي  و  سیاسي  مسائل  از 
آیت اهلل بروجردي رفته رفته زمینه ي  اواخر عمر  جدید که در 
پیشنهادي  اصالحي  برنامه هاي  با  شد  هم زمان  یافت،  بروز 
حاکم  رویکرد  با  اساسًا  دیگر،  سوي  از  و  ایران  در  آمریکا 
بود،  از سیاست  دین  بر جدایي  مبتني  که  پهلوي  بر حکومت 

داشت. مغایرت 
و  لوایح  همانند  ارضي،  اصالحات  اول  مرحله ي  هرچند 
روحاني  علماي  شدید  مخالفت  با  آن،  اصالحي  برنامه هاي 
سیاست  تغییر  از  نشانه هایي  حال  همان  در  اما  نشد،  مواجه 
وجود  سنتي  طبقات  با  تعامل  با  رابطه  در  پهلوي  حکومت 
داشت ]آبراهامیان، 1381: 518[. اولین مصداق این تغییر در 
مورد مرجعیت و پس از رحلت آیت اهلل بروجردي )فروردین 
1340( بروز کرد. با فوت ایشان، شاه پیام تسلیت رحلت او را 
آیت اهلل سیدمحسن حکیم در نجف فرستاد. هدف شاه  براي 
حوزه ي  علماي  به  خود  بي توجهي  دادن  نشان  اقدام،  این  از 

علمیه ي قم و انتقال مرجعیت شیعیان از قم به نجف بود.
فوت  تسلیت  پیام  که  حال  همان  در  پهلوي  حکومت 
آیت اهلل بروجردي را صادر مي کرد، توسط ساواک از برگزاري 
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مبارزه،  این  جریان  در  مساجد  روحانیون  و  وعاظ  مي کردند. 
حلقه ي ارتباط رهبري نهضت و توده ي مردم بودند ]روحاني، 

.]181 :1381
نامه اي که امام خمیني)ره( در هفتم آبان 1341 خطاب به 
وعاظ  دیگر  و  وي  تالش  از  است،  نوشته  فلسفي  محمدتقي 
نامه ي  پهلوي حکایت دارد. در  برنامه هاي  افشاي  در زمینه ي 
در  تالش  از  علما  تشکر  ابالغ  امام خمیني)ره( ضمن  مذکور، 
و  کرد  معرفي  اسالم  گویاي  زبان  را  فلسفي  آقاي  زمینه،  این 
او و دیگر وعاظ را به ادامه ي مبارزه فراخواند: »امید است که 
جناب عالي و سایر وعاظ محترم که زبان قرآن و ملت هستید، 
در این قضیه ي دیني، دین خود را به نحو احسن ادا فرمایند و 
موجب رضاي خداوند تعالي و نبي اسالم )صلي اهلل علیه و آله 
فرمایند«  فراهم  را  )علیهم صلوات اهلل(  هدا  ائمه ي  و  سلم(  و 

]پارسانیا، 1376: 238[.
امام خمیني )ره( در نامه اي دیگر در روز نهم آبان 1341، از 

اعتراض آمیز مردم در »مسجد  اجتماع  فلسفي خواست که در 
حاج  سید عزیزاهلل تهران«، به دولت اخطار کند که روحانیون 
را  قم  صحراي  یا  و  تهران  از  خارج  در  مردم  بسیج  قدرت 
دارند و در صورت لزوم به این کار اقدام خواهند کرد ]همان، 

ص 240ـ239[.
گزارش هاي ساواک حاکي است که در طول مبارزه براي 
تهران،  مساجد  والیتي،  و  ایالتي  انجمن هاي  الیحه ي  لغو 
فعالیت  کانون  به  فخریه،  و  به ویژه مساجد حاج سیدعزیزاهلل، 
در  افشاگري  و  علما  نظرات  انتقال  براي  روحانیون  و  وعاظ 
بودند. وعاظ معروف  تبدیل شده  پهلوي  برنامه هاي حکومت 
رهبري  رهنمودهاي  و  بودند  تماس  در  امام خمیني)ره(  با 
نهضت را در زمینه ي تداوم مبارزه تا لغو الیحه ي انجمن ها به 
اسالمي،  انقالب  اسناد  مرکز  ]آرشیو  مي رساندند  مردم  اطالع 

کد 1025، ص 42[.

شش گانه لوایح  رفراندوم 
و  ایالتي  انجمن هاي  الیحه ي  لغو  از  پس  دوماه  از  کمتر 
شش گانه ي  اصول   ،1341 دي ماه  نوزدهم  در  شاه  والیتي، 
معروف به »انقالب سفید« را اعالم کرد. لوایح شش گانه نیز 
فترت  ایام  در  والیتي  و  ایالتي  انجمن هاي  الیحه ي  همانند 
بهمن  ششم  روز  دولت  و  شد  مطرح  ملي  شوراي  مجلس 
بود.  کرده  تعیین  مذکور  اصول  برگزاري همه پرسي  براي  را 
مردم  از  بسیاري  که  مطرح شدند  شرایطي  در  مذکور  لوایح 
عالوه  نبودند.  آن ها  ماهیت  درک  به  قادر  بي سوادي  به دلیل 
شده  تعیین  تاریخ  و  آن ها  اعالم  بین  زماني  فاصله ي  آن،  بر 
کافي  فرصت  که  بود  کم  آن قدر  همه پرسي،  برگزاري  براي 
عمومي  افکار  اختیار  در  لوایح،  مورد  در  کنکاش  براي 

نبود.
قم  در  دیني  مراجع  رفراندوم،  خبر  انتشار  از  پس 
ضمن  امام خمیني)ره(،  آن  در  که  دادند  تشکیل  جلسه اي 
به  را  علما  پهلوي،  حکومت  برنامه هاي  اهداف  تشریح 
در  )ره(  امام  کردند.  دعوت  رفراندوم  با  پي گیر  مبارزه ي 
یکي از موضع گیري هایشان در مقابل رفراندوم مذکور اعالم 
کردند: »مقامات روحاني براي قرآن و مذهب احساس خطر 
مقدمه اي  اجباري  رفراندوم  این  مي رسد،  به نظر  مي کنند. 
علماي  است.  مذهب  به  مربوط  موارد  بردن  بین  از  براي 
انجمن هاي  انتخابات  راجع به  دولت  سابق  عمل  از  اسالمي 
احساس  مملکت  و  قرآن  و  اسالم  براي  والیتي  و  ایالتي 
دشمنان  را  معاني  همان  که  مي رسد  به نظر  و  کرده اند  خطر 
اغفال شده،  ساده دِل  مردم  جمعي  به دست  مي خواهند  اسالم 
اسالم  براي  دارند، هروقت  اسالم وظیفه  علماي  کنند.  اجرا 
در  تا  کنند  گوشزد  مردم  به  کردند،  خطر  احساس  قرآن  و 
ج  نور،  ]صحیفه ي  نباشند«  مسئول  متعال  خداوند  پیشگاه 

كه  است  حاكي  ساواك  گزارش هاي 
اليحه ي  لغو  براي  مبارزه  طول  در 
واليتي،  و  ايالتي  انجمن هاي 
حاج  مساجد  به ويژه  تهران،  مساجد 
كانون  به  فخريه،  و  سيدعزيزاهلل، 
فعاليت وعاظ و روحانيون براي انتقال 
نظرات علما و افشاگري در برنامه هاي 

حكومت پهلوي تبديل شده بودند
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1، ص 52ـ51[.
تشویق  راستاي  در  حکومت  دامنه دار  تبلیغات  وجود  با 
روشنگري هاي  نتیجه ي  در  همه پرسي،  در  شرکت  به  مردم 
به  نسبت  مردم  بي اعتنایي  به تدریج  علما،  دیگر  و  امام)ره( 
از  پس  مخصوصًا  شد.  تبدیل  مخالفت  به  شش گانه،  لوایح 
اعالم  آن  در  و  کردند  منتشر  )ره(  امام  که  شدیدي  بیانیه ي 
بود: »رفراندوم مخالف رأي جامعه ي روحانیت اسالم  شده 
به   .]200  :1382 ]حسینیان،  است«  ایران  قوانین  با  مغایر  و 
تحریم  بر  مبني  امام)ره(  تاریخي  اعالمیه ي  صدور  دنبال 
به  عملي  جنبه ي  رفراندوم  با  عمومي  مخالفت  رفراندوم، 
انجمن هاي  الیحه ي  با  مخالفت  جریان  همانند  گرفت.  خود 
نیز، آن چه  با رفراندوم  ایالتي و والیتي، در جریان مخالفت 
مجالسي  برگزاري  داد،  مخالفت سوق  به سمت  را  مردم  که 
مواضع  انتقال  براي  وعاظ  و  روحانیون  طرف  از  که  بود 

.]262  :1381 ]روحاني،  مي شد  برگزار  علما 
از  بعد  که  مي دهند  نشان  ساواک  گزارش هاي  و  اسناد 
 ،41 بهمن  دوم  روز  در  امام خمیني)ره(  اعالمیه ي  صدور 
معروف،  وعاظ  از  تن  دو  توسط  شدیدي  سخن راني هاي 
تهران  در  فلسفي  محمدتقي  و  اسالمي  عباسعلي  یعني شیخ 
و  معرفي  غیرقانوني  را  رفراندوم  آن ها،  در  که  شد  انجام 
اجتماعات  در  کردند.  دعوت  مبارزه  ادامه ي  به  را  مردم 
بود،  همراه  وعاظ  سخن راني  با  که  مردم  مخالفت آمیز 
اجازه ي  حکومت  که  علما  دیگر  و  امام خمیني  اعالمیه هاي 
]آرشیو  مي شدند  توزیع  مردم  بین  نمي داد،  را  آن ها  پخش 

7ـ5[. 1026، ص  اسالمي، کد  انقالب  اسناد  مرکز 
منزل  به  معترض  جمعیت  که  هنگامي  بهمن،  دوم  روز 
و  گرفت  قرار  تریبون  پشت  فلسفي  رسید،  بهبهاني  آیت اهلل 
به  است،  داده  گزارش  ساواک  مأموران  از  یکي  که  آن طور 
»اجراي  کرد:  رفراندوم سخن راني  با  مخالفت  در  زیر  شرح 
نخواهیم  ما  است...  مجید  قرآن  برخالف  شش گانه  مواد 
است.  اختناق  کشور  ایران  کشور  شویم.  کشته  تا  نشست 
ما  اختناق(.  بر  مرگ  مي زدند:  داد  )اجتماع  اختناق  بر  مرگ 
شود  تعطیل  بازار  باید  سه شنبه  روز  تا  اول،  داریم.  برنامه 
)همه  است.  خفقان آور  کشور  ایران  شود  ثابت  دنیا  به  تا 
ملغي  را  رفراندوم  تا دولت رسمًا  است(.  زدند: صحیح  داد 
یعني  شد؛  نخواهد  خوانده  جماعت  ائمه ي  نمازهاي  نکند، 
در  همه  بعدازظهر  سه ونیم  ]ساعت[  است.  خطر  در  قرآن 
اسناد  مرکز  ]آرشیو  کنید«  اجتماع  سیدعزیزاهلل  حاج  مسجد 

.]7 1026، ص  انقالب اسالمي، کد 
آیت اهلل  و  بهبهاني  آیت اهلل  از سوي  که  هرچند جمعیتي 
دعوت  سیدعزیزاهلل  حاج  مسجد  در  اجتماع  به  خوانساري 
شده بودند، با حمله ي مأموران پلیس مواجه شده و تعدادي 
تحت  بالفاصله  نیز  فلسفي  و  شدند،  شتم  و  ضرب  نیز 

تعقیب قرار گرفت و از رسیدن به مسجد حاج سیدعزیزاهلل 
آن  به  خوانساري  آیت اهلل  رفتن  از  نیز  پلیس  و  بازماند 
که  رفراندوم  با  عمومي  مخالفت  اما  کرد،  ممانعت  مسجد 
دیگر  شهرهاي  به  گرفت،  صورت  تهران  در  بدین شکل 
بستن  با  مردم  شهرها،  از  بسیاري  در  کرد.  سرایت  هم 
را  خود  مخالفت  تظاهرات،  برپایي  و  مغازه ها  و  بازارها 

و  مساجد  در  وعاظ  و  روحانیون  دادند.  نشان  رفراندوم  با 
مراجع  دیگر  و  امام خمیني)ره(  اعالمیه هاي  مذهبي  مجامع 
را براي مردم قرائت مي کردند و آن ها را در جریان ماهیت 

مي دادند. قرار  آن  به  مربوط  رفراندوم  و  لوایح شش گانه 
این که  به  توجه  با  شش گانه،  لوایح  رفراندوم  با  مبارزه 
حکومت  نظر  از  بود،  لوایح  اجراي  مأمور  شاه  شخص 
انجمن هاي  الیحه ي  با  مبارزه  با  زیادي  تفاوت  پهلوي 
حکومت  برخورد  دلیل،  همین  به  داشت.  والیتي  و  ایالتي 
رفراندوم  با  مبارزه  جریان  در  وعاظ  و  روحانیون  با 
و  روحانیون  از  بسیاري  بود.  شدید  بسیار  مذکور  لوایح 
تندي  مواضع  نتیجه ي  در  گوناگون،  شهرهاي  در  وعاظ 
تبعید  یا  و  زنداني  بودند،  کرده  اتخاذ  رفراندوم  علیه  که 

يك روز پس از برگزاري رفراندوم 
رمضان،  ماه  شروع  با  هم زمان  و 
در  فلسفي  حجت االسالم  منبر 
مسجد حاج  سيدعزيزاهلل از طرف 
دولت ممنوع اعالم شد و تعدادي 
ائمه ي جماعت و وعاظ تهران  از 

دستگير شدند
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1؛ 294ـ293[. یک روز پس از  شدند ]روحاني، 1381، ج 
منبر  رمضان،  ماه  شروع  با  هم زمان  و  رفراندوم  برگزاري 
طرف  از  سیدعزیزاهلل  حاج   مسجد  در  فلسفي  حجت االسالم 
و  جماعت  ائمه ي  از  تعدادي  و  شد  اعالم  ممنوع  دولت 

249ـ247[.  :1376 ]دواني،  شدند  دستگیر  تهران  وعاظ 

1341 رمضان سال 
در  مساجد  روحانیون  و  وعاظ  تأثیرگذار  نقش 
حکومت  برنامه هاي  علیه  اعتراض هاي  عمومي کردن 
ایالتي و والیتي و  پهلوي که در جریان الیحه ي انجمن هاي 
بود، حکومت  داده  نشان  را  لوایح شش گانه خود  رفراندوم 
 41 پهلوي را بر آن داشت که در آستانه ي ماه رمضان سال 
آمرانه  آغاز مي شد، دستورالعمل هاي  بهمن  از روز هفتم  که 
صادر  روحانیون  و  وعاظ  فعالیت  کنترل  براي  شدیدي  و 
و  استانداران  به  بهمن خطاب  روز ششم  نخست وزیر  کنند. 

کرد: صادر  را  زیر  بخش نامه ي  کل،  فرمانداران 
ناراحتي  کوچک ترین  این که  محض  به  باشید،  »هوشیار 
بفرستید.  تهران  به  و  دستگیر  را  مسببین  فوري  شد،  پیدا 
بپردازند.  دیني  امور  به  باید  فقط  بدهید  تذکر  وعاظ  به 
اقدام  شدت  کمال  با  دستور،  این  ]از[  انحراف  محض  به 
قطع  به طور  رمضان  ایام  نمایید...  دستگیر  را  متخلف  و 
بکنند.  سوءاستفاده  منابر  از  که  خواست  خواهند  عناصري 
پیشامد ممکن است خیلي گران  این  ایام قتل،  مخصوصًا در 
باید  فرمانداران کل  استانداران و  آقایان  بنابراین  تمام شود. 
نداشته  وجود  ناراحتي  دیگر  قتل،  ایام  در  که  باشند  بیدار 
باشد و به قواي انتظامي نیز در این مورد دستور کافي داده 

294ـ293[.  :1 1381، ج  شده است« ]روحاني، 
قم  روحانیون  رمضان،  ماه  آستانه ي  در  دیگر،  سوي  از 
و تهران در اعتراض به برنامه هاي حکومتي پهلوي و اعالم 
و جلسات  نماز جماعت  برگزاري  سفید،  انقالب  از  انزجار 
وعظ و تبلیغ را تعطیل اعالم کردند. این ابتکار تا چند روز 
آن جا  از  اما  گذاشت،  برجاي  هم  تأثیراتي  و  یافت  ادامه 
جلسات  از  استفاده  براي  مردم  خواست  به  بي توجهي  که 
با درخواست عمومي  نبود،  آن جایز  از  بیش  تبلیغ،  و  وعظ 
اعتصاب  مسجد،  به  ایشان  رفتن  و  خوانساري  آیت اهلل  از 
مبارزات روحانیون و وعاظ  از  تازه اي  شکسته شد و فصل 
 :1382 ]حسینیان،  شد  گشوده  پهلوي  حکومت  درمقابل 

.]216

حوادث سال 42، يعني تحريم عيد نوروز، واقعه ي مدرسه ي 
15 خرداد، خود  قيام  و  تبريز  طالبيه  ي  مدرسه ي  و  فيضيه 
در  روحانيون  و  وعاظ  حركت  كه  بود  اين  بر  گواه  بهترين 
و  تبعيد  و  سرنيزه  زور  با  امام خميني،  نهضت  از  پشتيباني 

زنداني كردن، متوقف نمي شود
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پاکروان،  قم، سرلشکر  اوضاع در  به حساسیت  توجه  با 
این شرح  به  رئیس ساواک، روز چهاردهم رمضان تلگرافي 
و  وعاظ  کلیه ي  دهید  »دستور  کرد:  مخابره  قم  ساواک  به 
اهانت  هرگاه  و  داده  قرار  الزم  مراقبت  تحت  را  روحانیون 
مردم  یا  و  آوردند  وارد  سلطنت  شامخ  مقام  به  اتهامي  یا 
برابر  نمودند،  تحریک  کشور  مصالح  و  امنیت  علیه  بر  را 
قرار  تعقیب  تحت  را  آن ها  ساواک،  قانون  طبق  و  مقررات 
ص   ،202 کد  اسالمي،  انقالب  اسناد  مرکز  ]آرشیو  دهند« 

 .]40
اداره ي کل سوم ساواک نیز با یادآوري موقعیت حساس 
به  را  خود  عوامل  که  داد  دستور  تهران  ساواک  به  کشور، 
بگمارد:  تکایا  و  مساجد  در  روحانیون  فعالیت   از  مراقبت 
به  منحصراً  منابر  در  که  شود  داده  تذکر  هم  روحانیون  به 
از طرح مسائل سیاسي  بپردازند و  مسائل مذهبي و اخالقي 
مسائل  این گونه  در  که  صورتي  »در  ورزند.  خودداري 
شد  خواهد  رفتار  آن ها  با  مقررات  برابر  نمایند،  دخالت 
آن ها  فوراً  کنند،  عمل  دستور  این  برخالف  که  اشخاصي  و 
امنیت  ضد  بر  اقدام  اتهام  به  و  مقررات  برابر  و  دستگیر  را 
.]83 178، ص  کد  ]همان،  قراردهند«  تعقیب  تحت  کشور 

خوردن  ضربت  ایام  و  قدر  شب هاي  شدن  نزدیک  با 
فعالیت هاي  به  نسبت  ساواک  حساسیت  علي)ع(،  وشهادت 
که  بهمن  بیست وسوم  در  شد.  بیش تر  وعاظ  و  روحانیون 
با  ارتباط  در  مرکز  ساواک  بود،  رمضان  هفدهم  با  مصادف 
به  زیر  شرح  به  دستورالعملي  وعاظ،  و  روحانیون  کنترل 

فرستاد: قم  ساواک 
دسته هاي  یا  و  روحانیون  طرف  از  است  ممکن  »چون 
تحریکاتي  رمضان   23 و   21  ،19 روزهاي  براي  مذهبي  
نمودن  خنثا  به منظور  لذا  آید،  عمل  به  کشور  مصالح  خالف 
دستور  مزبور،  روزهاي  در  تظاهرات  و  تحریکات  هرگونه 

یید: فرما
حاال  همین  از  که  شود  داده  هدف  مأموران  به   .1
مقامات  اختیار  در  و  کسب  مورد  این  در  را  الزم  اطالعات 

دهند. قرار  انتظامي 
و  وعاظ  اظهارات  چنان چه  قبلي،  دستورات  پیرو   .2
وارد  و  تجاوز  مذهبي  مسائل  از  تکایا  و  مساجد  در  ناطقین 
مسجد  از  خروج  از  پس  را  مرتکبین  شوند،  سیاسي  مسائل 

دهند.  قرار  قانوني  پیگرد  تحت  و  دستگیر  تکایا،  و 
 21 و   19 روزهاي  در  الزم  پیش بیني هاي  به منظور   .3
ازجانب  تحریکات  هرگونه  نمودن  خنثا  و  رمضان   23 و 
تشکیل  انتظامي  یا  امنیت  کمیسیون  باشد،  که  دسته  هر 
ص   ،202 کد  ]همان،  آید«  عمل  به  الزم  پیش بیني هاي  و 

.]46
کنترل فعالیت  وعاظ و روحانیون به تهران و قم محدود 

سوي  از  رمضان  ماه  در  که  اسالمي  عباسعلي  حاج  نبود. 
بود،  بندرانزلي دعوت شده  به  براي وعظ  گروه هاي مذهبي 
شهر،  آن  قائمیه ي  مسجد  در  خود  مشهور  سخن راني  در 
قرار  حمله  مورد  را  پهلوي  حکومت  سیاست هاي  و  شاه 
بالفاصله  ساواک  که  بود  چنان  او  انتقادهاي  شدت  داد. 
51ـ52[.   :1380 ]کرمي پور،  کرد  زنداني  و  دستگیر  را  او 
دیدار  به  عیدفطر  روز  زندان،  از  آزادي  از  پس  اسالمي 
مشهور  سخن راني  در  ایشان  و  رفت  )ره(  امام خمیني 
رفتار  کردن  محکوم  ضمن   ،41 سال  عیدفطر  روز  در  خود 
تداوم  بر  شش گانه،  لوایح  همه پرسي  جریان  در  حکومت 
وعاظ  و  روحانیون  بارز  نقش  و  پهلوي  حکومت  با  مبارزه 
خطبا  و  علما  از  زیادي  عده ي  بردن  با  »اگر  کرد:  تأکید 
آقایان  سایر  بازداشتند،  گفتن  سخن  از  را  آن ها  زندان،  به 
گفت  خواهند  سخن  نشده اند،  توقیف  هنوز  که  روحانیون 
و مردم را متوجه خواهند کرد. مگر مي شود زبان روحانیت 

60ـ50[.  :1 1370، ج  نور،  برید؟« ]صحیفه ي  را 
فعالیت  کنترل  وجود  با  که  مي داد  نشان  سخنان  این 
مقابل  در  بود  شده  آغاز  که  نهضتي  وعاظ،  و  روحانیون 
نشست.  نخواهد  عقب  امنیتي،  و  پلیسي  جو  حاکمیت 
حوادث سال 42، یعني تحریم عید نوروز، واقعه ي مدرسه ي 
خود  خرداد،   15 قیام  و  تبریز  طالبیه  ي  مدرسه ي  و  فیضیه 
در  روحانیون  و  وعاظ  حرکت  که  بود  این  بر  گواه  بهترین 
و  تبعید  و  سرنیزه  زور  با  امام خمیني،  نهضت  از  پشتیباني 

نمي شود. متوقف  کردن،  زنداني 
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پیش درآمد
فرایند  است  الزم  چیز  هر  از  قبل 
از  »جهاني سازي«  با  را  »جهاني شدن« 
شدن  وابسته تر  اولي  کنیم.  متمایز  هم 
بخش هاي گوناگون جهان و فشردگي و 
دومي  و  دارد  پي  در  را  آن  درهم تنیدگي 
کشورهاي  همگون سازي  براي  تالش 
لیبرالیسم  اقتصاد  و  فرهنگ  لواي  تحت 
به  آمریکاست1.  قطبي  تک  نظام  و  غرب 
جهاني  با  کلي  مخالفت  که  مي رسد  نظر 
بدفهمي  حاصل  زیادي  حدود  تا  شدن، 
آمیختن  و  جهاني شدن  مفهوم  از  عده اي 
این  واقعیت  باشد.  جهاني سازي  با  آن 
است که فرایند جهاني شدن در حال رخ 
دادن است و مظاهر آن در ابعاد گوناگون 
که  مدت هاست  اقتصادي،  ابعاد  به ویژه 
ساخته اند.  نمایان  را  خود  آشکار  به طور 
که  آن،  فرهنگي  پیامدهاي  بي تردید، 
بیشتر موضوع مورد بحث ماست، مراحل 
انفجار  با  و  مي کند  طي  را  خود  تکویني 
جمعي  ارتباطات  فناوري  و  اطالعات 
مي یابد،  گسترش  فزاینده اي  به طور  که 

تأثیر خود قرار  جامعه ي جهاني را تحت 
خواهد داد.

امکان پذیر  اگر  ـ  واقعیت  این  انکار 
منزوي ساختن  منزله ي  به  بیشتر  ـ  باشد! 
ضربه پذیري  جز  نتیجه اي  و  است  خود 
بیشتر فرهنگي و مواجه شدن با چالش هاي 
انقالب  آینده ي  نسل هاي  براي  هویتي 
از  یکي  داشت.  نخواهد  پي  در  اسالمي 
فرهنگي  کارگزاران  مهم  رسالت هاي 
دو  این  با  برخورد  چگونگي  در  کشور 
و  یکدیگر  از  آن ها  متمایزساختن  پدیده، 
شدن  جهاني  فرصت هاي  از  بهره برداري 
فرهنگي  آرمان هاي  تقویت  راستاي  در 

انقالب اسالمي است.

چالش هاي پیش رو در دهه هاي آینده
که  برسد  نظر  به  چنین  است  ممکن 
)نه  جهاني سازي  پدیده ي  با  رویارویي 
گاه  و  دشوار  اول  گام  در  شدن(  جهاني 
ناامید کننده است. برخي از نظریه پردازان 
معتقدند، ما در دوراني زندگي مي کنیم که 

و چالش هاى جهانى شدن، تمدن سازى و آينده

انقالب اسالمى 
ملت  ـ  دولت  پایان عصر  را  آن  مي توان 
دانست و نیروهاي بازار جهاني که بسیار 
قوي و نیرومند عمل مي کنند، سیاست هاي 
و  بي اعتبار  را  کشورها  داخلي  و  ملي 
اقتصاد،  جهاني شدِن  مي سازند.  ناکارامد 
حوزه ي سیاست و فرهنگ کشورهاي ملي 
به چالش خواهد کشید،  نیز  را  ـ مستقل 
زیرا پیشرفت هاي حیرت انگیز در زمینه ي 
مانند  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوري 
ماهواره، شبکه هاي رایانه اي و اینترنت، نه 
مي آورد،  همراه  به  را  جغرافیا  مرگ  تنها 
اطالعات  و  افکار  تا  مي شود  باعث  بلکه 
بدون هیچ گونه کنترلي از سوي دولت ها از 
مرزهاي ملي عبور کند و به مخاطبان خود 
تعبیر  به  و  برسد  دنیا  نقاط  دورترین  در 
درهم تنیدگي  و  زمان  فشردگي  با  دیگر، 
را  دنیا  اطالعات،  جهاني  شبکه ي  فضاي 
مبدل به دهکده اي جهاني خواهد کرد؛ به 
نخواهند  ملت ها  و  دولت ها  که  گونه اي 
توانست آن طور که مي خواهند ـ هم چون 
گذشته ـ با شهروندان خود ارتباط برقرار 

جلیل عرفان منش
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کنند و بر رفتار آن ها تأثیر بگذارند. بنا بر 
این فرضیه، نقش دولت ها و فرهنگ هاي 
روز  به  روز  منطقه اي،  و  ملي  بومي، 
ضعیف تر خواهد شد و کاهش قدرت و 
استقالل سیاسي ـ فرهنگي ملت ها را در 

پي خواهد داشت.
ارتباط  شبکه هاي  فرایند،  این  در 
همسان سازي  منظور  به  غرب  جمعي 
فرهنگ جهاني و تغییر الگوي فرهنگ هاي 
تبلیغ گسترده،  با  و  بومي(  ـ  )ملي  سنتي 
چنین وانمود مي کنند که جهان در سیطره 
ـ دموکراسي  لیبرالسیم  و تسخیر فرهنگ 
در خواهد آمد. در چنین شرایطي، فرصتي 
براي ادامه ي حیات سایر فرهنگ ها وجود 
مقاومت  به  قادر  آن ها  و  داشت  نخواهد 
بود.  نخواهند  جهاني  فرهنگ  برابر  در 
نظریه پردازان،  از  دسته  این  دیدگاه  از 
سرنوشت محتوم سایر جوامع، فرهنگ ها 
به  حرکت  مختلف،  ملل  تمدن هاي  و 
ـ  رفتن دولت  میان  از  و  لیبرالیسم  سوي 
جغرافیایي  بند  و  قید  هرگونه  و  ملت ها 
فرهنگي  و  اجتماعي  روابط  بر  که  است 

ملل سایه افکنده اند.

چه بايدكرد؟
که  مي رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
کشورهاي اسالمي به ویژه کشورهایي که 
کمتر توسعه یافته اند، زیر امواج توفنده ي 
آیا  شد.  خواهند  متالشي  سازي  جهاني 
تمدن ها  جنگ  آیا  است؟  همین  واقعیت 
به شکل گیري تمدني جهاني منجر خواهد 
فلیپس  ساموئل  که  گونه اي  به  شد؛ 
جنگ  مشهور  نظریه پرداز  هانتینگتون2، 
خصوصًا  غرب،  که  است  گفته  تمدن ها، 
ایاالت متحده ي آمریکا، همیشه مبلغ بوده 
باور است که جوامع غیرغربي  این  بر  و 
باید خود را با ارزش هاي دموکراسي غربي 
متعهد و این ارزش ها را در نهادهاي خود 
 .]158  :1380 ]هانتینگتون،  دهند  جاي 
تمدن ها  تمامي  مي افزاید،  هم چنین  وي 
در ظهور و افول روند مشابهي دارند، اما 
است.  دیگر  تمدن هاي  از  متفاوت  غرب 
نه به دلیل آن که توسعه یافته است، بلکه 
ارزش ها  متمایز  خصوصیات  علت  به 

پیشرو  شده  موجب  که  نهادهایش  و 
مدرنیسم باشد و آن را در سراسر جهان 
گسترش دهد ]همان، ص 252[. او ادعا 
مي کند تا مدت ها تمدن غرب )آمریکا( بر 

جهان سلطه خواهد داشت؟
آیا دیگر امکاني براي تبادل فرهنگي و 
حیات تمدن هاي دیگر باقي نخواهد ماند 
جهاني  فرهنگ  در  فرهنگ ها  همه ي  و 

ذوب خواهند شد؟
آیا به راستي ما به پایان تاریخ رسیده ایم؟ 
معتقد  فوکویاما3  فرانسیس  که  چنان  آن  
لیبرالسیم  ایدئولوژي ها،  پایان  که  است 
دموکراسي است؟ آیا آن چنان که برخي 

هر  و  ندارد  وجود  فرهنگي  و  سیاسي 
این،  جز  دیگري  چاره اندیشي  و  راهبرد 
این  نگارنده ي  است؟  بي فایده  و  مهمل 
واقعیت  این  انکار  پي  در  هرگز  سطور، 
از  تاریخ،  در  سیر حکومت ها  که  نیست 
سوي  به  قومي  و  قبیله اي  بدوي  اشکال 
ساختار ملتـ  دولت و تشکیل کشورهاي 
تکاملي  روند  مشترک المنافع  و  فراملیتي 
خود را طي قرون متمادي پیموده است و 
وضعیت جهان نیز بر نظام توازن قدرت 
و یا سیطره ي قدرت هاي چندگانه به نظام 
دو قطبي و پس از فروپاشي شوروي به 
سوي نظام تک قطبي استوار شده است، 
)جهاني شدن  جهاني سازي  فرجام  اما 
کاذب( و یکجانبه گرایي آمریکا، چنان که 
تصور مي شود، به سلطه ي آمریکا بر سایر 
کشورها و ادغام همه ي فرهنگ هاي ملل 
ـ  غربي  فرهنگ  در  جهان  تمدن هاي  و 
ختم  لیبرالیسم  ـ  سکوالریسم  آمریکایي، 

نخواهد شد.

واقعيت  يك  تمدنها  آياجنگ 
است؟ تاريخي 

پرسشي که الزم است به آن پاسخي 
شفاف و حقیقي داد، این است که آیا جنگ 
واقعیت  یک  تاریخي  منظر  از  تمدن ها 
که  آن گونه  تمدن ها  برخورد  آیا  است؟ 
ساموئل هانتینگتون4 بیان مي کند، در ادوار 
تاریخي نشانه هاي تاریخي و عیني داشته 
نظریات سیاسي  بیشتر محصول  یا  است 
تقابل گرا و ایجاد یک هدف براي هدایت 
آیا  روشن تر،  عبارت  به  است؟  قدرت 
خارجي  واقعیت  یک  تمدن ها  دشمني 
است که از گذشته هاي دور رخ نموده و 
امروزه نیز در جریان است، یا این که براي 
جهاني،  سلطه ي  و  بین الملل  نظام  حفظ 
نیاز به چنین گفتماني ضرورت پیدا کرده 

است؟
اصلي  منبع  که  مي پندارد  هانتینگتون 
طور  به  آینده،  جهان  در  خوردها  و  زد 
نخواهد  اقتصادي  و  ایدئولوژیکي  عمده 
بود، بلکه منشأ اصلي تقسیم بندي بشریت 
و منبع غالب، اختالفات فرهنگي خواهد 
... و برخوردهاي اصلي در سیاست  بود 

که  است  این  واقعیت 
در  جهاني شدن  فرایند 
است  دادن  رخ  حال 
ابعاد  در  آن  مظاهر  و 
ابعاد  به ویژه  گوناگون 
مدت هاست  اقتصادي، 
خود  آشکار  به طور  که 

را نمایان ساخته اند

اندیشمندان کشورهاي  از سیاستمداران و 
پذیرفته اند،  اسالمي  کشورهاي  و  جهان 
برابر جهاني سازي و  در  تسلیم  راهي جز 
اقتصادي،  ابعاد  همه ي  در  همسان سازي 
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جهاني، بین ملت ها و گروه هاي متفاوت 
از حیث تمدني بروز خواهد کرد. برخورد 
تمدن ها و چه غالب سیاست هاي جهاني 
خطوط  آینده،  در  و  مي دهد  تشکیل  را 
گسل بین تمدن ها، خطوط نبرد بین آن ها 
روتلج،  و  دالبي  ]اتوتایل،  بود  خواهد 

.]362 :1383
نظریه ي وي از این جهت که پس از 
به  تمدني«  »هویت  آینده  در  سرد  جنگ 
کرد  خواهد  پیدا  اهمیت  فزاینده اي  طور 
غربي،  تمدن  نظیر  دیگر  تمدن هاي  و 
هندو،  اسالمي،  ژاپني،  کنفوسیوسي، 
سایر  و  التین  آمریکاي  ارتدوکس، 
بین الملل  روابط  عرصه ي  در  تمدن ها 
تأمل  قابل  بسیار  بود،  خواهند  تأثیرگذار 

است ]همان، ص 364[.

تعامل تمدن ها و روند تكاملي 
آنها

جمعي  کوشش  محصول  تمدن 
آغاز  از  که  است  گوناگون  اقوام  و  ملل 
سیر  تاریخي،  دوران  طي  بشر،  خلقت 
طي  بشري  جوامع  در  را  خود  تکاملي 
متعلق  خورشید،  هم چون  و  است  کرده 
همواره  تمدن ها  است.  بشریت  جهان  به 
بنا بر نیاز واقعي جوامع، در تعامل داد و 
ستد و تکامل بوده اند. اگرچه گاه تمدني 
رو به افول نهاده و از درون خاکستر آن 
اما  است،  کرده  رویش  جدیدي  تمدن 
نداشته اند،  ستیزي  هم  با  تمدن ها  این 
که  هانتینگتون  پیش فرض هاي  برخالف 
تمدن ها  میان  درگیري ها  چشم گیرترین 
را زماني مي داند که مردم یک تمدن، بر 
تمدن دیگر فاتح شده اند و آن ها را از میان 
برداشته اند. مانند درگیري هاي تمدني میان 
اسالم و غرب و میان اسالم و هند، و یا 
چین و هند که مورد تاخت و تاز مغول ها 
قرار گرفته اند و یوناني ها با غیر یوناني ها 
]هانتینگتون،  بودند  نبرد  در  ایراني ها  و 

.]47 :1380
دشوار است بپذیریم که تمدن هاي یاد 
شده با هم در ستیز بوده اند. به جز مغول ها 
که قومي وحشي و فاقد تمدن بودند، سایر 
تمدن هاي یاد شده در تعامل با یکدیگر به 

رشد و تکامل رسیده اند. بهترین مصادیق 
تاریخي آن، حوزه ي تمدن اسالمي است 
هضم  و  اسالم  آموزه هاي  استفاده  با  که 
علوم تمدن یونان باستان، ایران باستان و 
برخي از تمدن هاي کهن مانند هند جوانه 
گونه اي  به  اسالم  تمدن  کرد.  رشد  و  زد 
آشکار و مثال زدني، تمدن رو به انحطاط 
میان  تعامل  در  را  باستان  ایران  افول  و 
دوباره  حیاتي  اسالمي،  و  ایراني  تمدن 
داد و در قرون وسطا، زماني که خورشید 
در آسمان تمدن یونان غروب کرده بود، 
انتقال  با  یونان  تمدن  باقي مانده ي  میراث 
علوم و بازآفریني آن توسط مسلمانان به 
سال ها،  تا  که  نحوي  به  کرد  منتقل  اروپا 

به  عدالت  و  دوستي  صلح،  یکي  که 
ارمغان آورد و دیگري ویرانگري، جنگ 

و خونریزي در پي داشت.
که  داد  روي  هنگامي  اسالم  ظهور 
و  شرقي(  )روم  بیزانس  امپراتوري هاي 
بي ثمر  جنگ هاي  درگیر  ساساني،  ایران 
دولت  دو  این  بودند.  خود  خرج  پر  و 
مقتدر به دلیل جنگ هاي متعدد که نزدیک 
به ربع قرن طول کشید، ضعیف شدند و 
که  این  کرد.  افول  آن ها  اقتدار  ستاره ي 
اسالم چگونه به سرعت در آسیا، اروپا و 
آفریقا توسعه یافت، یکي از شگفتي هاي 
تاریخ بشر است. اسالم به عنوان تمدني 
جدید، نه تنها عربستان مرده و بي آب و 
علف، ساکت و بي سروصدایي که مردمش 
به  را  بودند  ناشناس  انگشت شماري،  جز 
عربستاني زنده و پر آوازه تبدیل کرد، بلکه 
براي آن ها اندیشه و فکر نویني آورد و آن 
اندازه ي سایر ممالک متمدن جهان  به  را 
آن روز توسعه داد ]میرهوف، بي تا: 101 
و دورانت، بي تا: 307 و 222[. گسترش 
سریع اسالم، نتیجه ي فعالیت نظامي نبود 
تمدني  جنگ  نظریه ي  چارچوب  در  و 

قابل تفسیر نیست.

و  گسترش  شكل گيري،  روند 
توسعه ي تمدن اسالمي

تمدن هاي  جهان،  تمدن هاي  بیشتر 
دیني هستند. این پنداست صحیح نیست 
که مسیحیت در قرون وسطا رویکردي ضد 
تمدن و یا ضد علم داشت. همه ي ادیان 
الهي مروج علم و دانش بودند. در قرون 
کلیسا،  ارباب  منحط  نگرش هاي  وسطا، 
دادند.  رواج  را  علم  و  دین  میان  تضاد 
اهتمام  توجه،  اسالم  الهي،  ادیان  میان  در 
و تأکید زیادي بر علم و آگاهي و دانش 
دوستي و دانش پروري دارد. تمدن اسالمي 
با  شد.  آغاز  »دعوت«  با  پیامبر  عصر  در 
نهاده  آن  بنیاد  اسالمي،  تأسیس حکومت 
فتوحات گسترش  شد و سپس در عصر 
انتقال  به  ترجمه،  عصرنهضت  در  یافت. 
پرداخت.  تمدن ها  سایر  از  علوم  متقابل 
تمدن اسالمي پس از دوران ظهور و رشد 
و تعامل با تمدن هاي هم جوار، به تدریج 

آثار دانشمندان ایراني و مسلمان در غرب 
تدریس مي شد و جوامع اسالمي طالیه دار 

تمدن بودند.5

جنگ، قدرت و سلطه گري
و  جنگ  که  مي رسد  نظر  به  چنین 
قرون  و  باستان  دوران  در  کشورگشایي 
وسطا محصول برخورد تمدن ها نبود، بلکه 
بیشتر ناشي از سلطه گري فرمان روایان بود. 
شدت خشونت  آن نیز به همین میزان، به 
داشت.  بستگي  فرمانروایان  شخصیت 
اخالقي  به خصایل  مي توان  میان  این  در 
روحیه ي  و  هخامنشي  پادشاه  کوروش، 
کرد  اشاره  مقدوني  اسکندر  نظامي گري 

از رسالت هاي مهم
 کارگزاران فرهنگي کشور 
با  برخورد  چگونگي  در 
شدن«  »جهاني  پدیده  دو 
متمایز  »جهاني سازي«،  و 
ساختن آن ها از یکدیگر و 
بهره برداري از فرصت هاي 
راستاي  در  جهاني شدن 
تقویت آرمان هاي فرهنگي 

انقالب اسالمي است
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به سمت شکوفایي و نوزایي رفت. یعني 
گرفته  دیگر  تمدن هاي  از  که  را  آن چه 
بود، بازپروري کرد و با نوآوري به تولید 
مباني  براساس  رویکرد  این  رسید.  علم 

فرهنگي اسالم روي داد.6
عوامل متعددي در گسترش اسالم نقش 
داشتند که بیشترین آن ها مرهون ویژگي ها 
پرتوي معنوي فرهنگ  ذاتي و  مزایاي  و 
و آیین اسالم و اصول عدالت خواهانه اش 
بود. عالوه برآن، جوهره ي تعالیم و اصول 
اسالم و گستره ي آن، محدود به یک قوم 
نیست و داراي پیامي براي همه ي بشریت 

و جهان است.7

برپايه ي  دعوت  اسالمي،  تمدن 
آزادي

ایران  در  اسالم  نشر  و  گسترش 
به  دعوت  که  نظریه هایي  برخالف 
و  شمشیر  زور  پایه ي  بر  را  اسالم  دین 
جنبه هاي  داراي  مي کنند،  قلمداد  اجبار 
است.  بوده  مسالمت آمیز  و  صلح جویانه 
براساس نصوص قرآن و سنت، دعوت به 
دین اسالم، برپایه ي آزادي، موعظه ي نیکو 
و حکمت است. آیات بي شماري بر این 
ربک  سبیل  الي  »ادع  دارند:  داللت  گفته 
جادلهم  و  الحسنه  الموعظه  و  بالحکمه 
في الدین«9  اکراه  »ال  احسن«8،  باللتي هي 
و »و اطیعواهلل و اطیعوالرسول، فان تولیتم 

فانما علي رسولنا البالغ المبین«.10
توسعه  در  که  عواملي  از  دیگر  یکي 
مؤثري  سهم  ایران  در  اسالم  گسترش  و 
معنوي  و  و  روحي  داشت، خصوصیات 
مردم ایران بود. گرایش ایرانیان به اسالم 
در زمان حیات رسول اکرم )ص( و پیش 
از عصر فتوحات11، نمایانگر این واقعیت 

است.12
سریع  انتشار  علت  نباید  این رو،  از 
اسالم را در فعالیت هاي نظامي مسلمانان 
جست وجو کرد. یکي از دالیل گسترش و 
توسعه ي تمدن اسالم این بود که مباحث 
محدودیتي  هیچ  بدون  و  آزادانه  علمي 
طرح مي شد. مناظرات علمي، آزاداندیشي 
و روح سهل و سمحه و آسان گیري که 
شد  باعث  دارد،  وجود  اسالم  نهاد  در 

دانشمندان  سایر  مسلمانان،  بر  عالوه  تا 
مذاهب دیگر هم که در زیر چتر حمایت 
علمي و معنوي و مادي جامعه ي اسالمي 
تمدن  به  ارزنده اي  گرفتند، خدمات  قرار 

اسالمي مي کردند ]آرنولد، بي تا: 41[.
تساهل  روح  دلیل  به  اسالمي  تمدن 
و مدارایي که در جوهره ي فرهنگ خود 
عصر  تمدني  مظاهر  همه ي  از  داشت، 
از تجربیات ملل و نحل مختلف  خود و 
بهره برد. اما روح و جان آن اسالمي ماند 
دالیل  از  یکي   .]31 بي تا:  ]زرین کوب، 
رشد فرهنگ و تمدن اسالمي در این بود 
که دین مبین اسالم نه سلطه پذیري را مباح 

مي داند و نه سلطه گري را.
ایبري  جزیره ي  شبه  به  وقتي  اسالم 
مسیحیان  هم  رفت،  اندلس  یا  اسپانیا  و 
تحت  که  را  یهودیان  هم  و  حکومت گر 
در  بودند،  مسیحیان  سلطه ي  و  فشار 
و  مساوات  با  و  گذاشت  آزاد  خود  دین 
همه ي  براي  را  اجتماعي  حقوق  برابري، 
ساکنان سرزمین اسالمي محترم شمرد. نه 
پذیرش  در  اکراهي  نه  و  فشار  نه  و  زور 
اسالم بود و به این دلیل که اسالم مزایاي 
مي کرد،  حفظ  را  غیرمسلمانان  اجتماعي 
تظاهر و ریاکاري در پذیرش دین نبود و 
معني  به  مي پذیرفت،  را  اسالم  کسي  اگر 
از  که  نشان هایي  بود.  مسلمان  حقیقي 

اندلس  با مسلمانان در  تعارض مسیحیان 
نبود،  مربوط  آن ها  دین  به  دارد،  وجود 
بلکه به خاطر حفظ منافع  ظالمانه اي بود 
که نمي خواستند آن ها را از دست بدهند13 

]کالمت، بي تا: 62-67[.

تمدن  شكوفايي  كانون  ايران 
اسالمي

تجربه ي تاریخي نیز نمایانگر آن است 
در  الهي،  ادیان  بیشتر  هم چون  اسالم  که 
خارج از سرزمیني که در آن ظهور کرده، 
است  گرفته  قرار  استقبال  مورد  بیشتر 
اسالمي  تمدن   .]68-71 بي تا:  ]مطهري، 
ستیزي با تمدن ایراني نداشت. اگر اسالم 
به ایران نمي آمد، حکومت ساساني روند 
انحطاط و اضمحالل، و سیر زوال و افول 
منهدم شده  از درون  را مي پیمود و  خود 
پس  یکي  دولت ها  و  حکومت ها  بود. 
متولد  روزگاري  که  هم چنان  دیگري،  از 
خود  رشد  و  شکوفایي  سیر  و  شده اند 
انحطاط  به  رو  سرانجام  کرده اند،  طي  را 
میراث  اما  مي روند.  افول  و  اضمحالل  و 
به  افول،  دوران  از  پس  آن ها،  تمدني 
نویني  کالبد  در  و  منتقل  دیگر  تمدن هاي 

استمرار مي یابد.
پایاني  اگرچه  ایران،  به  اسالم  ورود 
تمدن  اما  بود،  ساسانیان  حکومت  براي 
کوشش  سال ها  نتیجه ي  که  باستان  ایران 
معنوي و مادي ایرانیان بود، از میان نرفت، 
بلکه با ورود اسالم، بار دیگر احیا شد و 
حیات تکاملي خود را در فرهنگ ایراني ـ 

هانتینگتون مي پندارد که 
منبع اصلي زد و خوردها در
 جهان آینده، به طور عمده 

ایدئولوژیکي و اقتصادي
 نخواهد بود، بلکه منشأ 

اصلي تقسیم بندي بشریت 
و منبع غالب، اختالفات 
فرهنگي خواهد بود ...

 و برخوردهاي اصلي در
 سیاست جهاني، بین ملت ها 
و گروه هاي متفاوت از حیث 

تمدني بروز خواهد کرد
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اسالمي استمرار بخشید.
به گفته ي ابن خلدون، تمدن ایرانیان 
منتقل شد  بني عباس  بني امیه و  اعراب  به 
آن ها  از  و  دیلمیان  به  بني عباس  تمدن  و 
به ترک هاي سلجوقي رسید ]ابن خلدون، 
بي تا: 174[. همین تغییر را محققان معاصر 
چنین بیان کرده اند: تمدن اسالمي نتیجه ي 
)اسالم(  عرب  نیرومند  جوانه ي  پیوند 
راز  و  بود  ایراني  تمدن  برومند  پایه ي  بر 
و  ملکات  تحول  و  عجیب  نیرومندي 
است14  نهفته  امر  همین  در  آن  فضایل 

]سارتن، 222 و 221[.
قلمرو  حفظ  و  اداره  براي  مسلمانان 
سازمان هاي  و  ملک داري  آیین  خود، 
به خصوص  متمدن  ممالک  از  را  دیواني 
ایرانیان آموختند و براي کسب مهارت و 
ایران  کهن  تمدن  میراث  انتقال  به  فنون، 
تقویت  باعث  رویکرد،  این  پرداختند. 
احیاي  و  اسالمي  نوپاي  تمدن  بنیان هاي 

تمدن کهن ایران شد.
معتقد  توین بي15  جوزف  آرنولد 
پي  اسالمي  جامعه ي  بررسي  با  است، 
دو  پیوستن  از  اسالمي  تمدن  که  مي بریم 
تشکیل  ایراني  و  عرب  متمایز  جامعه ي 

یافته است ]توین بي ، 135: 14[.
چنین به نظر مي رسد که سخن از تمدن 
امکان پذیر  ایران،  نام  ذکر  بدون  اسالمي، 
ایران کانون شکوفایي تمدن  نیست؛ زیرا 
کانون  یونان  که  هم چنان  بود.  اسالم 

شکوفایي تمدن غرب به شمار مي رود.

افول تمدن اسالمي
انحطاط  عامل  جنگ ها  بپذیریم  اگر 
و زوال تمدن ها هستند و تاریخ مصادیق 
است  دشوار  است،  ساخته  آشکار  را  آن 
بپذیریم که تمدن ها عامل جنگ ها بوده اند. 
است،  معتقد  توین بي  جوزف  آرنولد 
بي واسطه ي  علت  آشکاري  به طور  جنگ 
جنگ  کتاب  در  وي  تمدن هاست.  انهدام 
تطبیقي  مطالعه ي  با   )1950( تمدن16  و 
فروریزي تمدن هاي شناخته شده در تاریخ 
فروپاشي  کلید  جنگ  که  مي دهد  نشان 

تمدن هاست ]توین بي، 1373: 106[.
به  متفاوت  نگرش هاي  با  تمدن ها 

هم چنان  آن ها  برمي خیزند.  هم  با  رقابت 
مي شوند،  شکوفا  و  مي آیند  پدید  که 
مراحل افول خود را دارند و هرگاه شرایط 
احتمال  شود،  تجدید  ظهورشان  تاریخي 
میان،  این  در  شوند.  زنده  دیگر  بار  دارد 
عوامل  تأثیر  تحت  بیشتر  که  تمدن هایي 
خارجي به میرایي و خاموشي گراییده اند، 
در شرایط مساعد، از خفتگي و خاموشي 
تمدن  مي رسند.  نوزایي  و  بیداري  به 

اسالمي یکي از این تمدن هاست.

استعمار و جنگ سلطه
کشف راه هاي جدید دریایي در قرن 
پانزدهم میالدي توسط دریانوردان پرتغالي 
دو بخش  به  تقسیم جهان  و  اسپانیایي  و 
نیم کره ي غربي و نیم کره ي شرقي توسط 
مرکانتیلیسم17  گسترش  پرتغال،  و  اسپانیا 
را  سرمایه داري  گسترش  و  )سوداگري( 
تب  و  ثروت  انباشت  و  داشت  همراه  به 
قرن  در  فلزات گران  بها  و  گردآوري طال 
و  عوامل  نخستین  میالدي،  شانزدهم 
انگیزه هاي دولت هاي استعمارگر را براي 

سلطه بر سایر کشورها، شکل داد.
و  تحوالت  اخیر،  قرون  در 
از  پس  اروپاي  در  علمي  پیشرفت هاي 
رفتن  باال  و  صنعتي  انقالب  و  رنسانس 
توانایي آن ها در زمینه ي اقتصادي، نظامي 
و صنعتي موجب شد تا بخش بزرگي از 
سرزمین هاي جهان در استعمار و استثمار 
گیرد.  قرار  اروپایي  قدرتمند  کشورهاي 
رقابت میان کشورهاي استعمارگر، فرصتي 

فراهم  براي رهایي کشورهاي زیر سلطه 
نکرد، بلکه آن ها را در چنگال قدرت هاي 

سلطه گر اسیر کرد.
با پایان عصر استعمار کهن، ویژگي هاي 
استعمار  اما  مي رسد.  پایان  به  دوران  این 
تازه اي  عصر  وارد  نوین  ویژگي هاي  با 
کشوري  هیچ  عصر،  این  در  است.  شده 
اما  نیست.  دیگري  کشور  مستعمره ي 
دیگري  مرحله ي  مستعمره،  سرزمین هاي 
را  استعمارگر  کشورهاي  به  وابستگي  از 
گفته  نو  استعمار  آن  به  که  مي کنند  طي 
مي شود و پیچیده تر و دشوارتر از استعمار 
کهن است. استعمار نو برخالف استعمار 
به  را  کشورها  سیاسي  استقالل  کهن، 
نظر  از  کشورها  این  مي شناسد.  رسمیت 
ظاهري از همه ي ظواهر حاکمیت داخلي 
و خارجي برخوردار هستند، اما در واقع 
از  از خارج  آن  اقتصادي و سیاسي  نظام 

کشور هدایت مي شود.
به  کهن  استعمار  رویکرد  تغییر  با 

عوامل متعددي در گسترش 
اسالم نقش داشتند که
 بیشترین آن ها مرهون

 ویژگي ها و مزایاي ذاتي
 و پرتوي معنوي فرهنگ
 و آیین اسالم و اصول
 عدالت خواهانه اش بود

ماهیت  نو،  فرا  استعمار  و  نو  استعمار 
نسبتًا  گونه اي  به  استعماري  کشورهاي 
کشورهاي  است.  مانده  باقي  یکسان 
سلطه گر در اهداف و مطامع خود تغییري 
نداده اند. تنها، شیوه  و رویکرد آن ها براي 
رسیدن به اهداف تغییر یافته است. با این 
نگاه مي توان کشورهاي جهان را به چهار 
سلطه پذیر؛  سلطه گر؛  کرد:  تقسیم  دسته 

سلطه گریز؛ سلطه ستیز.
تالش  همواره  استعمارگر  دولت هاي 
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استیالي  ممکن،  نحو  هر  به  تا  کرده اند 
سلطه پذیر  جوامع  بر  را  خود  فکري 
تحمیل کنند. اگر مردم یک جامعه پذیراي 
ارزش هاي فرهنگي جامعه اي دیگر باشند، 
بي گمان در برابر نفوذ سیاسي و اقتصادي 
بیگانه ایستادگي نمي کنند. در عصر جهاني 
شدن و استعمار فرانو، ایجاد بحران هویت 
اصیل  فرهنگ  بردن  میان  از  و  فرهنگي 
پیش رو  در  چالش هاي  از  یکي  کشورها، 

است.

جهان آينده و برخورد ميان
قدرت هاي سلطه گر با كشورهاي 

سلطه ستيز
داشتن  دلیل  به  سلطه گر  کشورهاي 
نسبي،  هم گرایي  یک  در  مشترک،  منافع 
در  بیشتر  رویارویي،  و  جنگ  جاي  به 
اشکال  در  استعماري  رقابت هاي  پي 
سلطه پذیر  کشورهاي  هستند.  خود  نوین 
هستند،  بیمار  و  ناتوان  که  زماني  تا 
باقي  سلطه گر  کشورهاي  سلطه ي  زیر 
را  آن ها  مي تواند  که  چیزي  مي مانند. 
و  بیداري  بخشد،  رهایي  سلطه   زیر  از 
به  است.  استقالل  لذت  و  هویت جویي 
میزان رشد و بازیابي هویت جمعي، روح 
سلطه  گریزي در میان این جوامع تشدید 
فشارهاي  تحت  زماني  آن ها  مي شود. 
بیروني و واکنش هاي دروني از کشورهاي 
سلطه گریز به کشورهاي سلطه ستیز تبدیل 
مي شوند که شجاعت رهایي از وابستگي 
را  استقالل  هزینه هاي  پرداخت  تحمل  و 

داشته باشد.
و  سلطه گر  کشورهاي  میان  نبرد 
سیاسي  اقتصادي،  اشکال  در  سلطه گریز 
مستمري  یا  و  ناپایدار  به طور  نظامي،  و 
معیني ختم  به سرنوشت  تا  ادامه مي یابد 
به  که  سلطه ستیز  کشورهاي  اما  شود. 
سیاسي،  فکري،  استقالل  از  مرحله اي 
دست  نظامي  و  اقتصادي  فرهنگي، 
یافته اند، بازگشت به وضع اولیه ـ پیش از 
دست یابي به استقالل ـ براي آن ها دشوار 
است و کشورهاي سلطه گر، ناگزیر و به 
تدریج هویت مستقل آن ها را به رسمیت 
مي شناسند. اگرچه عصر جنگ افروزي و 

پایان  به  سلطه گر  قدرت هاي  لشکرکشي 
تهدیدهاي  اما  مي شود،  نزدیک  خود 
برخورد  و  نمي پذیرد  پایان  نظامي 
کشورهاي  با  سلطه گر  کشورهاي  میان 
امري  تمدن ها(،  برخورد  )نه  سلطه ستیز 
شکست  تحمیل  است.  اجتناب ناپذیر 
بیداري  پي  در  که  کشورهایي  به  نظامي 
مي کنند،  مبارزه  خود  هویت جویي  و 
نمي تواند پایاني بر بیداري و یا خاموشي 

باشد.
به  با توجه  به نظر مي رسد که  چنین 
روند حوادث تاریخي و سیر تحوالت سه 
سلطه ي  تهاجمات  تشدید  اخیر،  دهه ي 
به  سلطه پذیر،  کشورهاي  علیه  جهاني 
شني،  ساعت  شن هاي  هم چون  تدریج 
آن ها را به استوانه ي کشورهاي سلطه گریز 
نزدیک کند و به همین میزان، کشورهاي 
کشورهاي  با  هم گرایي  به  را  سلطه گریز 

سلطه ستیز سوق دهد.

سلطه گري و تقابل گرايي
آشکاري  طور  به  تاریخي  تجربه ي 
تشدید جنگ هاي  با  که  است  داده  نشان 
سلطه گري،  روند  و  امپریالیستي 
جنبش هاي ملي ـ میهني نیز اوج مي گیرد 
هویت  بازیافتن  براي  ملت ها  ـ  دولت  و 
خود تالش خواهند کرد. در حال حاضر، 
شاهد  ما  التین،  آمریکاي  کشورهاي  در 
بازیافت هویت مستقل و ملي کشورهاي 
سیطره ي  از  را  خود  که  هستیم  متعددي 
امپریالیسم  فرهنگي  و  اقتصادي  سیاسي، 
واکنش  تنها  این  مي کنند.  رها  آمریکا 

نیست.  جهاني سازي  برابر  در  ملت ها 
هانتینگتون این واقعیت را انکار نمي کند 
و مي گوید: از آن جا که تمدن ها دیگر در 
حال پدیدار شدن و بازیابي خود هستند، 
قله ي  که  رسید  نتیجه  این  به  مي توان 
بیستم،  قرن  آغاز  به  غرب  تمدن  قدرت 
مي گردد.  باز  میالدي   1920 سال  یعني 
بخش هاي  به  غرب  دوره،  این  در  زیرا 
اما  داشت.  سلطه  جهان  از  گسترده اي 
بازیافتن  حال  در  التین  آمریکاي  االن 
با  آسیایي  جوامع  و  است  خود  هویت 
پیشرفت هاي گسترده ي اقتصادي روبه رو 
هستند. او هم چنین معتقد است، از میان 
تمدن هاي  یعني  شش گانه،  تمدن هاي 
آمریکاي  هند،  چین،  )روسیه(،  سنتي 
تمدن  دو  اسالم،  تمدن  و  آفریقا  التین، 
به چالش  را  اسالم، تمدن غرب  چین و 

مي کشانند.
این سؤال  به  پاسخ  وي هم چنین در 
اصلي  کانون  آینده  دهه هاي  در  که 
خواهد  وضعي  چه  در  جهاني  سیاست 
تضاد  فرهنگي  هویت هاي  مي گوید،  بود 
و تعارض هاي فرهنگي و مسائل مربوط 
به این دو مقوله، در روابط کشورها نقش 
این که  ضمن  وي  مي کند.  ایفا  را  حیاتي 
معتقد است میان اسالم و غرب همگوني 
و سنخیتي وجود ندارد، مي گوید که میان 
این دو فرهنگ اشتراکاتي وجود دارد ... 
اجتماعي  و  اقتصادي  تحوالت  شاهد  ما 
و  هستیم  اسالم  جهان  در  چشم گیري 
در کشورهاي  که  دارد  امکان وجود  این 
اندازه ي  و  حد  به  اتحادیه اي  اسالمي، 

نباید علت انتشار سریع
 اسالم را در فعالیت هاي

 نظامي مسلمانان جست وجو 
کرد. یکي از دالیل گسترش 
و توسعه ي تمدن اسالم این 
بود که مباحث علمي آزادانه 

و بدون هیچ محدودیتي
 طرح مي شد

از میان تمدن هاي شش گانه، 
یعني تمدن هاي سنتي

 )روسیه(، چین، هند، 
آمریکاي التین، آفریقا و

 تمدن اسالم، دو تمدن چین 
به  را  و اسالم، تمدن غرب 

چالش مي کشانند
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اتحادیه ي کشورهاي اروپایي ایجاد شود. 
به عقیده ي او، در آینده هویت هاي متعدد 
و چندگانه اي تقویت مي شود و ارتباط و 
خصومت میان کشورها دست خوش تغییر 
بحث  نیز  آینده  دهه هاي  در  است.  شده 
هویت و میراث فرهنگي و زبان و مذهب، 
نقش محوري را در عرصه ي جهاني بازي 

خواهد کرد.18

بيداري اسالمي پاسخي تقابل گرا
به  تقابل گرا  پاسخي  اسالمي  بیداري 
سرزمین هاي  به  استعمار  هجوم  بحران 
اسالمي  هویت  که  زماني  بود.  اسالمي 
بیداري هم آغاز شد. تقابل  تخریب شد، 
و  فرهنگي  و  فکري  سلطه گري  میان 
جنبش هاي بیداري اسالمي، چالش اصلي 
میان قدرت هاي سلطه گر و جوامع اسالمي 
اسالمي  بیداري  است.  آتي  دهه هاي  در 
قابل  غربي  رسانه هاي  امپراتوري  توسط 
است.  تخریب  و  سکون  هدایت،  کنترل، 
نیست. رویارویي  انهدام  قابل  اما هیچ گاه 
نظامي با کانون هاي بیداري در جهان اسالم، 
نه تنها باعث انهدام و میرایي آن ها نخواهد 
شد، بلکه عامل هم گرایي، وحدت بخشي 
اسالمي  هویت  زیرساخت هاي  تقویت  و 

در جوامع اسالمي مي شود.

هويت  بازيافت  اسالمي،  جوامع 
تاريخي و هم بستگي

کشورهاي اسالمي هر کدام هویت هاي 
چندالیه اي دارند؛ مانند هویت هاي قومي، 
آن ها  مشترک  الیه ي  اما  ملي.  و  نژادي 
تقویت  باعث  که  است  اسالمي  هویت  
جوامع  مي شود.  سازگاري  و  هم بستگي 
اسالمي به طور عمده، هنگامي که حادثه اي 
دل خراش و یا غرورآفرین در جهان اسالم 
رخ مي دهد، جوشش غیرقابل توصیفي در 
میان آن ها پدیدار مي شود که نسبت به یک 
شکست و یا یک پیروزي مشترک به طور 
در  مي دهد.  نشان  واکنش  یکساني  نسبتًا 
حالي که هویت هاي ملي، نژادي و زباني، 
مانند ایراني، ترکي، عربي و سایر الیه هاي 
وجود  کشورها  این  در  متضاد  هویتي 
این  از  کدام  هیچ  این،  وجود  با  دارد. 

الیه ها عاملي بازدارنده براي بیان احساس 
هویت  احیاي  بنابراین،  نیستند.  مشترک 
میان  مشترک  فصل  که  مسلمانان  تمدني 
کشورهاي اسالمي است، عامل هم بستگي 

و پیوستگي مسلمانان جهان مي شود.
تمدن هاي  مردم  میان  که  هم چنان 
گوناگون، هویت هاي مشترک وجود دارد، 

جوامع  میان  اختالف افکني  براي 
به  زدن  دامن  داده اند.  انجام  اسالمي 
میان  مداخله گري  براي  مرزي  اختالفات 
آن  از  نمونه اي  تنها  اسالمي،  کشورهاي 
و  ناسیونالیسم  ترویج  هم چنین،  است. 
ملیت گرایي افراطي، با هدف ایجاد تفرقه، 
اختالف و جدایي میان ملت هاي اسالمي، 
هـ   1299( م   1921 کودتاي  با  هم زمان 
در  فیصل  امیر  ایران،  در  رضاشاه  .ش( 
سال  در  آتاتورك  و  عراق  در  م   1920
ملیت گرایي  موج  به  ترکیه،  در  م   1922
در این سه کشور، در قالب »پان ایرانیسم«، 
دامن  ترکیسم«  »پان  و  عربیسم«  »پان 
ملت هاي  جدایي  طریق،  این  از  و  زدند 
خاورمیانه،  حساس  منطقه ي  در  مسلمان 
در قلمروي نظام سلطه ي جهاني استعمار 
چنین  استمرار  گرفت.  شکل  انگلستان، 
سیاستي باعث ناهمگوني میان مؤلفه هاي 
ایجاد  و  اسالمي  کشورهاي  در  هویتي 
رویکرد،  این  فرجام  شد.  هویت  بحران 
خودبیگانگي، تزلزل و بي اعتمادي نسبت 
به باورهاي دیني و گرایش به اندیشه هاي 
غربي بود. با وجود این، نباید تصور کرد 
هویت هاي ملي، نژادي و قومي، الزامًا در 
تعارض با هویت هاي مشترک جمعي قرار 
و  هم گرایي  به  نیل  براي  بنابراین،  دارند. 
نباید  هم بستگي میان کشورهاي اسالمي، 
به اختالف میان هویت هاي ملي، نژادي و 
قومي دامن زد. این اقدام هم چون شمشیر 
دو لبه اي مي ماند که هم هویت هاي ملي، 
نژادي و قومي را تخریب مي کند و هم به 
زیرساخت هاي هویت اسالمي در جوامع 
هویت هاي  زیرا  مي زند.  لطمه  اسالمي 
هویت  از  الیه هایي  قومي  و  نژادي  ملي، 
و  مقوم  که  مي دهند  شکل  را  اسالمي 
سرشتي  و  یکدیگرند  تکمیل کننده ي 

تاریخي دارند.

و  مشترك  تمدني  هويت  احياي 
هم گرايي ميان كشورهاي اسالمي

و  شکوفایي  به  زماني  اسالمي  تمدن 
بالندگي رسید که احساس هویت اسالمي 
و  گرفت  شکل  اسالمي  جوامع  میان  در 
روحیه ي خودباوري و اعتماد به نفس در 

مانند فرانسوي ها، بلژیکي ها، دانمارکي ها 
و آلماني ها که خود را در حوزه ي تمدني 
اروپا مشترک مي دانند، در میان کشورهاي 
نهادهاي  و  سازمان ها  ایجاد  اسالمي 
هنري،  فرهنگي،  اقتصادي،  مشترک 
موجب  سیاسي،  و  اجتماعي  رسانه اي، 
مي شود  جدیدي  هویت هاي  شکل گیري 
که در جهت هم بستگي اسالمي و تعامل 
به شمار  هویت  تقویت کننده ي  عنصر 

مي رود.
تعارض هاي  که  کرد  فراموش  نباید 
کشورهاي  میان  قومي  و  نژادي  عقیدتي، 
است.  تاریخي  واقعیت  یک  اسالمي، 
سلطه گر،  و  استعماري  قدرت هاي 
دامنه داري  و  آگاهانه  کوشش هاي 

و  هم گرایي  به  نیل  براي 
هم بستگي میان کشورهاي 
اسالمي، نباید به اختالف 
ملي،  هویت هاي  میان 
نژادي و قومي دامن زد
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آن ها تقویت شد. این روحیه باعث شد تا 
کساني چون زکریاي رازي و ابوریحان 
بیروني، جرأت نقد و حتي رد نظریه هاي 
علمي دانشمندان یوناني و دیگران را پیدا 
آشنایي  و  اسالمي  هویت  به  اتکا  کنند. 
نسل هاي جوان با تمدن و پیشینه ي غني 
دیني و ملي مي تواند گذرگاهي باشد که از 
طریق آن آینده را ساخت. در طول تاریخ، 
میان اقتدار مسلمانان، با رشد و شکوفایي 
تمدن اسالمي، رابطه ي مستقیمي مشاهده 
مي شود و در زماني که جوامع اسالمي از 
درون و یا از بیرون و با هر دو عامل داخلي 
و خارجي به سمت انحطاط و اضمحالل 
ستاره ي  کرده اند،  پیدا  سوق  فروپاشي  و 
تمدن اسالمي رو به افول و خاموشي رفته 
است. اما هرگز به خاموشي محض و یا 
مرگ محتوم ختم نگردید. هرگاه بارقه ي 
بار دیگر  امیدي درخشید، تمدن اسالمي 
تجدید حیات خود  پي  در  و  سربرآورده 

برآمده است.
در  انحطاط  و  استعمار  مغول،  هجوم 
مستبد  حکومت هاي  و  اسالمي  جوامع 
جمله  از  زبون،  و  فاسد  و  خودکامه  و 
اسالمي  تمدن  رکود  و  افول  مهم  عوامل 
در  مي روند.  شمار  به  عقب افتادگي  و 
تابع  علم  و  عالم  که  زماني  تاریخ،  طول 
که  هنگامي  به  نسبت  است،  قدرت 
شرایط  باشد،  عالم  و  علم  تابع  قدرت 
رقم  اسالمي  تمدن  براي  متفاوتي  کاماًل 
زماني  در  اسالمي  جوامع  است.  خورده 
استعماري  قدرت هاي  سلطه ي  زیر  که 
قرار گرفته اند و تحت تأثیر نفوذ فرهنگي 
و فکري، استقالل سیاسي و فکري خود 
را از دست داده اند، هویت تاریخي خود 
هویت هاي  یا  و  کرده اند  فراموش  نیز  را 
جدید را در الیه هاي هویتي خود تقویت 
به حفظ  قادر  که  آن ها هم چنان  کرده اند. 
نبوده اند،  خود  تاریخي  هویت  و  میراث 
شکوفایي  جهت  در  نتوانسته اند  هرگز 
در  و  بردارند  گامي  تمدني  و  علمي 
در  مهمي  مانع  خود  موارد،  از  بسیاري 

مسیر تمدن سازي بوده اند.
وارد سرزمین هاي  استعمار  که  زماني 
مادي  میراث  آن که  از  قبل  شد،  اسالمي 

را  اسالمي  ثروت هاي جوامع  و  معادن  و 
و  نفس  به  اعتماد  کند،  غارت  و  چپاول 
عزت و غرور آن ها را از میان برد. کشوري 
که متکي به داشته هاي خود و خودباوري 
نباشد، در برابر اندیشه هاي جدید احساس 
و  مي کند  سرافکندگي  و  عقب ماندگي 
به جاي  که  است  و روشن  آشکار  بسیار 
به جاي  دنباله روي مي کند و  تازي،  پیش 

ابتکار، به سوي تقلید مي رود.
موج بیداري و بازیابي هویت اسالمي 
در میان جوامع اسالمي و مسلمانان سایر 
کشورهایي  در  که  آن چه  نظیر  کشورها 
کشورهاي  هند،  شبه قاره ي  ترکیه،  چون 
مالزي،  اندونزي،  آسیا،  شرقي  جنوب 
فیلیپین، برونئي، تایلند و سایر کشورهاي 
آسیایي و خاورمیانه وجود دارد و بازتاب 
یکي  است،  ایران  اسالمي  انقالب  جهاني 
در  که  مي آید  به شمار  مهم  از چالش هاي 
پیش روي فرهنگ لیبرالیسم و سکوالریسم 
هویت  احیاي  مي کند.  مقاومت  غرب 

فرهنگ ها نیز در پدیده ي جهاني شدن به 
حیات خود ادامه خواهند داد. این موضوع 
اخیر، حتي از نگاه مروجان نظام لیبرال ـ 
دموکراسي غربي هم چون فوکویاما قابل 
انکار نیست. به عبارت روشن تر، او باور 
دارد که فرهنگ جهاني غربي )آمریکایي( 
درون  در  را  فرهنگ ها  همه ي  نمي تواند 
همسان سازي  موانع  و  کند  جذب  خود 
فرهنگي را عدم اعتماد و انحطاط و زوال 
الگوي جاذبي  که  آمریکایي  خانواده هاي 

براي آسیایي ها نیست، ذکر مي کند.19
موانع  شد،  گفته  آن چه  بر  عالوه 
و  جهاني سازي  راه  سر  در  دیگري 
جوامع  میان  در  فرهنگي  همسان سازي 
که  مي نماید  چنین  و  دارد  وجود  جهان 
به  قائل  میزان  یک  به  ملت ها  همه ي 
ما«  »خود  میان  آن  ها  نیستند.  جمع گرایي 
و »خود دیگران«، تعارض برقرار مي کنند. 
میان وجود  این  در  که  مهم تري  واقعیت 
دارد، این است که فرایند جهاني شدن، به 
معني حقیقي اش وقتي تحقق مي یابد که 
اشتراکات گسترده و عمیقي میان ملت ها 
ملت ها  همه ي  بتواند  تا  آید  وجود  به 
هم  به  اختالف ها  و  تضادها  رغم  به  را 
که  است  این  اصلي  پرسش  دهد.  پیوند 
این  شایسته ي  غرب  جهاني  فرهنگ  آیا 
معنویت  یا  اشتراک و هم دلي است  همه 
اسالم.  شمول  جهان  فرامین  نورانیت  و 
بي تردید اسالم ستیزي آمریکا و بیم از به 
توسط  آمریکایي  فرهنگ  کشیدن  چالش 
این  نمایان گر  اسالمي،  تمدن  و  فرهنگ 
واقعیت است که بعد جهان شمولي اسالم 
و بازتاب جهاني انقالب اسالمي ایران در 
جهان، به میزان نگران کننده اي آثار خود را 
براي زمام داران سلطه آشکار کرده است. 
جوامع  با  سلطه گران  سخت  چالش 
سلطه گریز و سلطه ستیز، از احیاي هویت 
هویت  احیاي  مي شود.  آغاز  بیداري  و 
نوین  خط مشي  یک  عنوان  به  اسالمي 
که  اسالمي  در کشورهاي  راه حل  و یک 
مي کند،  رد  را  غرب  سلطه ي  و  فرهنگ 
نظر  به  نگران کننده  چندان  است  ممکن 
نرسد، زیرا مي تواند تجدید حیات مذهبي 
اما اگر  در زندگي فردي محسوب شود. 

داشته هاي  به  متکي  که  کشوري 
در  نباشد،  خودباوري  و  خود 
اندیشه هاي جدید احساس  برابر 
سرافکندگي  و  عقب ماندگي 
مي کند و بسیار آشکار و روشن 
تازي،  پیش  جاي  به  که  است 
جاي  به  و  مي کند  دنباله روي 

ابتکار، به سوي تقلید مي رود

اسالمي در عرصه ي جهاني شدن و ایجاد 
تعامل با فرهنگ سایر ملل جهان، مي تواند 
در دهه هاي آینده به جاي انزواي فرهنگي، 
به طور فعال در عرصه هاي جهاني حضور 

داشته باشد.
بنابراین چنین به نظر مي رسد که قطع 
نظر از جهاني سازي و ابعاد سیاسي پیرامون 
در  مي توانند  نیز  دیگر  فرهنگ هاي  آن، 
پدیده ي جهاني شدن فعال و اثرگذار باشند 
حفظ  با  گوناگون  اقوام  که  همان طور  و 
فرهنگ  سایه ي  در  خود  بومي  فرهنگ 
سایر  مي کنند،  زندگي  خود  کشور  ملي 
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به عنوان احیاگر یک جنبش در عرصه ي 
اجتماعي، فرهنگي و سیاسي به شمار رود، 
در  جنبش  این  زیرا  دارد،  نگراني  جاي 
کشورهاي اسالمي ابتدا به شکل فرهنگي 
ظهور مي کند و سپس در عرصه ي سیاسي 
جوامع  در  مي یابد.  عینیت  اجتماعي  و 
اسالمي سلطه پذیر که هم چنان در اردوگاه 
فرهنگي  جنبش هاي  دارند،  قرار  غرب 

اولین زنگ خطر به شمار مي روند.20
جوامع  در  هانتینگتون،  گفته ي  به 
و  چپ گرا  جنبش هاي  اسالمي، 
جماهیر  اتحاد  فروپاشي  با  مارکسیست 
شوروي بي اعتبار شدند. گروه هاي لیبرالـ  
دموکرات در اکثر جوامع اسالمي به تعداد 
آزاد  دموکراسي  و  داشتند  وجود  کمي 
حمایت  از  نتوانست  اسالمي  جوامع  در 
در  آن،  شکست  شود.  برخوردار  جمعي 
با  اسالمي  فرهنگ  غیردوستانه ي  طبیعت 

اصول جامعه ي آزاد غرب منشأ دارد.21

كانون  و  تمدن ساز  ملت  ايران، 
توجه جهان اسالم

نهضت  با  و  اسالمي  انقالب  آغاز  با 
امام خمیني )ره( و بیدارگري اندیشمندان 
اسالمي  و  دیني  هویت  دین،  علماي  و 
ایرانیان )که بیش از نیم قرن آماج تخریب 
گرفته  قرار  اسالم ستیزي  سیاست هاي 
هویت  احیاي  یافت.  دوباره  حیات  بود( 
اسالمي مردم ایران، »کیستي« نسل جوان 
و جامعه ي ایراني را که سال ها در پیچ و 
استعماري  و  الحادي  مادي،  مکاتب  خم 
به  بازگشت  کرد.  »بیدار«  بود،  »خفته« 
عظمت  و  مجد  و  خودباوري  خویشتن، 

ایران اسالمي را به ارمغان آورد.
با پیروزي انقالب اسالمي و به قدرت 
رسیدن اسالم سیاسي از مسیر مردم ساالري 
دیني در ایران، گرایش به اسالم و بازیابي 
اسالمي  جوامع  میان  در  اسالمي  هویت 
که  اسالمي  جوامع  است.  گرفته  شتاب 
سوسیالیستي  و  ناسیونالیستي  نهضت هاي 
را تجربه کردند و دریافتند که اندیشه هاي 
مفیدي  آثار  سوسیالیستي  و  ناسیونالیستي 
نداشتند،  آن ها  جوامع  پیشرفت  در  
خود  تاریخي  هویت  بازشناسي  درصدد 

تعریف  نو  از  را  خود  هویت  و  برآمدند 
هویت جویي  از  زیادي  نشانه هاي  کردند. 
کشورهاي اسالمي و مسلمانان در دست 
باختن  رنگ  آن،  نشانه ي  اولین  است. 
شدن  رنگ  کم  و  ساختگي  هویت هاي 
سوسیالیستي  ناسیونالیستي،  گرایش هاي 
و لیبرالیستي در این جوامع است. هویت 
یافته ي  استقالل  تازه  جوامع  در  اسالمي 
مشهود  کاماًل  شوروي،  فروپاشي  از  پس 
است و کشور سکوالري چون ترکیه، به 

احزاب اسالم گرا اقبال نشان داده است.
انقالب اسالمي نوعي انقالب فرهنگي 
است که مهم ترین و فوري ترین دستاورد 
آن استقالل بود؛ استقالل سیاسي، فکري 
و فرهنگي. طراوت و شادابي ایرانیان در 
برخورداري از استقالل، اولین ثمره اش را 
نمایان  نفس  به  اعتماد  و  خودباوري  در 
انرژي و نیرویي قوي  ساخت. این حس 
به آن ها بخشید تا به جاي دنباله روي و یا 
تقلید از دیگران، به ابتکار و نوآوري روي 
آورند. آنان پایه هاي مستحکم تمدن سازي 
را پي ریختند و به تدریج ثابت کردند که 
تمدن خفته ي ایراني ـ اسالمي، بار دیگر 
در حال بیداري و شکوفایي است. اکنون 
دانشمندان  شگفت انگیز  پیشرفت هاي  با 
در  که  ملتي  است،  شده  معلوم  ایراني 
با  مي تواند  است،  بوده  تمدن ساز  گذشته 
ایجاد شرایط الزم، بار دیگر در عرصه ي 

تمدن سازي بدرخشد.

پي نوشت  !
و  نفوذ  و  دیگران  نفي  مفهوم  به  1. جهاني سازي 
براي  کشورهاست.  سایر  فرهنگ هاي  بر  سلطه 
غربي سازي  سرژالتوش.  ن.ک:  بیشتر  آگاهي 
انتشارات  صفت.  مشتاق  فرهاد  ترجمه ي  جهان. 

سمت. تهران. 1379.
2 .Samuel .P.Huntington
)1927-2008( 
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10. و اطاعت کنید که خداوند و پیامبر. پس اگر 
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.134
محمدي  محمد  ن.ک:  بیشتر  اطالع  براي   .12
اشتهاردي. ایرانیان مسلمان در صدر اسالم و سیر 

تشیع در ایران.
13. مونتگمري وات. اسپانیاي اسالمي: 17؛ محمد 
عبداهلل عنان. تاریخ دولت اسالم در اندلس: 53-

52؛ توماس آرنولد. تاریخ گسترش اسالم: 97.
و  تاریخ  مالیري.  محمدي  محمد  ن.ک:   .14
به  ساساني  عصر  از  انتقال  دوران  ایران.  فرهنگ 

عصر اسالمي: 192-193.
15 .Arnold .J .Toynbee 
)1975-1889(
کتاب  از  بخش هایي  تمدن،  و  جنگ  کتاب   .16
و  تنظیم  او  نظر  با  که  است  تاریخ  در  پژوهشي 
انتشار یافته و شامل دیدگا ه هاي توین بي  درباره ي 

موضوعات جنگ و تمدن است.
17.Mercontilism
18. ن.ک: ساموئل هانتینگتون. تمدن ها و بازسازي 
غرب،  سیاحت  نشریه ي  36-32؛  جهاني:  نظم 

شماره ي 32: 5-10.
غربي  جهاني شدن؛  عاملي.  رضا  سید  ن.ک:   .19
جهان  کتاب  در  جهان،  شدن  اسالمي  و  شدن 
ارزش هاي  22؛  جهاني سازي:  و  اسالم  شمولي 
فرهنگي و جهاني شدن. گفت وگوي میریل لینج با 
فرانسیس فوکویاما. ترجمه ي رضا استاد رحیمي. 
روزنامه ي همشهري: 80/8/18؛ به نقل از والیتي. 
 :4 ج  و  ایران  و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  پویایي 

.178-182
20. ن.ک: ساموئل هانتینگتون. تمدن ها و بازسازي 
سرتیپ.  احمد  مینو  ترجمه ي  جهاني.  نظام 
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21. همان، ص 103.
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»دفتر ادبیات انقالب اسالمی« در سال 1372 با هدف تولید 
حوزه ی  در  اسالمی«  »انقالب  موضوع  با  تاریخی  ـ  ادبی  منابع 
هنری تأسیس شد. اما خیلی زود به حوزه ی تاریخ تکیه زد، چون 
روشن شد، فاصله ی ایجاد شده با رخداد انقالب اسالمی، امکان 
شکل گیری قالب های دیگر را کم رنگ کرده است. تاریخ نگاری 

نیز در سه شکل آغاز شد:

الف( نگارش روز شمار
در   ،1371 سال  از  اسالمی«  انقالب  تاریخ  تدوین  »طرح 
حوزه ی هنری مطرح و هم زمان، مقدمات اجرای آن فراهم شد 
یا در حال  و در طول یک دهه کارهای زیر صورت گرفت و 

شکل گیری است:
سال های  وقایع  به  مربوط  رایانه ای  اطالعات  بانک  تشکیل 

1357ـ 1356 و 1343ـ1340، 1356 و 1357.
روزشمار  و  1343ـ1340  خرداد   15 روزشمار  نگارش   .2

انقالب اسالمی برای سال های 1356 و 1357.

در  نیاز،  مورد  منابع  جمع آوری  راه  در   ،1371 سال  از 
عنوان   120 و  روزنامه  عنوان   60 از  داخلی  مطبوعات  بخش 
منابع موجود در  نویسی شده و در بخش کتاب ها،  مجله برگ 
حدود  از  و  بررسی  کشور  گوناگون  شهرهای  کتاب خانه ی   80
از  آگاهی  برای  است.  شده  یادداشت برداری  کتاب  عنوان  هزار 
خارجی  نشریات  و  کتاب ها  اسالمی،  انقالب  به  دیگران  نگاه 
)انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و عربی( نیز مورد بررسی 
قرار گرفت. از میان حدود 180 عنوان نشریه ی خارجی، حدود 
3600مقاله، گزارش و خبر انتخاب و پس از ترجمه، برگ نویسی 
ترجمه  کامل  به صورت  کتاب  عنوان   15 حدود  هم چنین،  شد. 
و  انتخاب  از  پس  نیز  کتاب  155عنوان  از  بخش هایی  گردید. 

ترجمه، یادداشت برداری شدند. 
امیدی  روزنه ی  هیچ  اطالعات،  جمع آوری  برای  به عالوه 
نادیده گرفته نشد؛ اخبار عادی و محرمانه ی خبرگزاری پارس، 
بولتن محرمانه ی رادیو و تلویزیون ملی ایران، نشریات زیرزمینی، 
برخی از اسناد پراکنده در بایگانی و کتاب خانه های خصوصی. هم 

دفتر ادبیات انقالب اسالمے 
حوزه ی هنرى

محسن غنی یاری
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گردآوری شدند. برای یافتن نام شهیدان دوران انقالب اسالمی 
از »مرکز آمار و اطالعات بنیاد شهید« یاری گرفتیم. پژوهشگران 
نیز  بهشت زهرا  در  پزشک قانونی  بایگانی  از  حتی  دفتر،  این 
یادداشت برداری کردند. ضمن این که در این میان، از افزون بر 
پنج هزار ساعت خاطرات ضبط شده در واحد تاریخ شفاهی دفتر 
نیز بهره بردیم. هم چنین، برای نگارش  ادبیات انقالب اسالمی 
معاصر  ناموران  فرهنگ  »واحد  بایگانی  از  افراد،  نامه ی  زندگی 
ایران« استفاده شد. از سال 1377، جمع آوری اطالعات از طریق 
شبکه ی جهانی اینترنت را آغاز کردیم. هم اکنون یادداشت برداری 

از منابع جدید ادامه دارد.
اسالمی  انقالب  تاریخ  بخش  در  پژوهش ها  این  نتیجه ی 
از  تحقیقاتی  فیش  220هزار  حدود  تهیه ی   )1356 )1357ـ 
نشریات، کتاب ها، خاطرات، اسناد و منابع خارجی، بولتن های 
قابلیت  با  رایانه،  در  فیش ها  این  تمامی  است.  و...  محرمانه 
جست وجوی کلید واژه ای، نگه داری می شوند. محصول اولیه ی 
اسالمی«  انقالب  »روزشمار  کتاب های  مجموعه  اقدامات،  این 
است که کار نگارش آن ها از سال 1376 آغاز شد. تاکنون 10 
مرحله ی  در  نیز  آن  یازدهم  جلد  و  یافته  انتشار  آن ها  از  جلد 

نگارش است.
متن روزشمار، شامل گزارش کامل اوضاع سیاسی، اقتصادی، 
انقالب  به دوران  مربوط  ایران و حوادث  فرهنگی  و  اجتماعی 
مخالفان حکومت شاه و طرف داران داخلی و خارجی، به ترتیب 
اهمیت آن هاست. عالوه بر اطالعات کلی، از ارائه ی اطالعات 
نیز  و...(  شهدا  نام  روستاها،  برخی  در  تظاهرات  )نظیر  جزئی 
روزشمار،  این  ویژگی های  از  دیگر  یکی  است.  نشده  غفلت 

کمیت آن است. این کتاب که وقایع اول فروردین 1356 تا 
حدود  و  جلد   12 در  می گیرد،  دربر  را   1357 22بهمن 

7000صفحه نوشته شده و عالوه بر آن، در حد امکان 
مصورسازی شده است.

روزشمار  کتاب های  مجموعه  هم اکنون 
منابع  زمره ی  در  اسالمی  انقالب 

پژوهشگرانی است که در زمینه ی انقالب 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  اسالمی 
کتاب هایی  جمله  از  می کنند.  فعالیت 

است،  کرده  استناد  این مجموعه  به  که 
در  نکردنی  باور  »انقالب  از  می توان 

ایران«1، نوشته ی دکتر چارلز کورزمن2 نام 
برد که در سال 2004 در آمریکا به چاپ رسیده 

است.
از   ،1342 خرداد   15 روزشمار  تدوین  کار  اما 

نخستین روزهای سال 1376 آغاز و منابع موجود توسط 
همکاران واحد تدوین تاریخ دفتر ادبیات انقالب اسالمی، 

و  جست وجو   ،»1342 خرداد   15 تحقیقاتی  »طرح  قالب  در 
پایان  تا   1340 سال  آغاز  از  بررسی  این  شد.  یادداشت برداری 
سال 1343 شمسی را دربر گرفت تا از مقدمه و بازتاب حوادث 

خرداد 1342 نیز به صورت کامل یاد شود.
منابع داخلی و خارج این روزشمار در قالب کتاب، نشریات 
و مطبوعات و اسناد بود که منابع خارجی از طریق جست وجو 
گرد  )اینترنت(  جهانی  اطالع رسانی  شبکه  و  کتاب خانه ها  در 
آمد و ترجمه شد. کتاب ها، نشریات، خاطرات و اسنادی برای 
نخستین بار، به منظور روایت این واقعه ی تاریخی مورد توجه و 
استفاده قرار گرفتند که این آثار، با فعالیت واحدهای دیگر دفتر 
)تاریخ شفاهی، فرهنگ  انقالب اسالمی حوزه ی هنری  ادبیات 
دفتر  این  خارجی  زبان های  گروه  و  اسناد(  بایگانی  و  ناموران 

جمع آوری شدند.
بررسی منابع و کسب اطمینان از این که همه ی منابع موجود 
دیده شده  آن  از  بعد  و  قبل  و  درباره ی حوادث خرداد 1342 
است، پنج سال طول کشید و اوایل دهه ی 1380 )حدود چهل 
نگارش روزشمار حادثه ی 15  کار  از خرداد 1342(  سال پس 
این  درباره ی  که  تازه ای  منابع  بررسی  البته  شد.  آغاز  خرداد 
رویداد منتشر می شود، هم چنان ادامه دارد و نتیجه ی آن در میان 

این روزشمار جای خواهد گرفت.
برای هر روز از این دوره ی زمانی )آغاز سال 1340 تا پایان 
سال 1343( حجم زیادی یادداشت )فیش( وجود دارد. معموالً 
یک خبر به روایت چند منبع دیده و با توجه به اعتبار هر منبع، 
نقل می شود. در این نگارش با هدف اطالع رسانی دقیق از وقایع، 
روایت منابع از یک خبر یا اتفاق به گونه ای تلفیق می شود که در 
نهایت، نمای کامل و در حد امکان لحظه به لحظه ای از ماجرا 
است،  منابع، سخت  اعتبار  به  توجه  با  کار  این  کند.  ارائه 
اما تالش شد از این مرحله ی سخت و دشوار با دقت 
به خود حاصل کار  کنیم. خود  نکته سنجی عبور  و 
نشان خواهد داد، چه قدر موفق بوده ایم؛ زمانی که 
این اثر توسط کارشناسان تاریخ و عالقه مندان 

مطالعه شود و نظر آنان به دست ما برسد.
خرداد   15 روزشمار  از  اول  جلد 
منتشر شد و جلد دوم  1342 در 1384 
پیش بینی  یافت.  انتشار  آن در سال 1386 
اولیه به ما می گوید که روزشمار هر سال از 
این دوره، سه جلد را در بر می گیرد و بر این 
اساس، حجم نهایی روزشمار 15 خرداد 12 جلد 

خواهد شد.
با عنوان های خبرهای همان روز  روزشمار هر روز 
شرح  را  روز  آن  وقایع  خبرها،  متن  سپس  و  می شود  آغاز 
می دهد. این متن پی نوشتی دارد که شامل نشانی منابع خبری 
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است. نشانی منابع مطبوعاتی در همین پی نوشت کامل 
در  دیگری  ضمیمه  در  کتاب خانه ای  منابع  نشانی  اما  است، 

پایان هر جلد، با عنوان »کتاب نامه« تکمیل می شود. پایان 
هر جلد، جز کتاب نامه، فهرستی با عنوان کلی »نمایه« 

دارد. این نمایه شامل معرفی شخصیت ها، مکان ها، 
نشریه ها و منابع خبری و شرح بعضی مفاهیم 

است. فاصله ی زمانی انتشار این اثر با زمان 
از چهل سال  بیش  نظر که  واقعه ی مورد 

است، ایجاب می کرد که چنین نمایه ای 
الزم  توضیح  این  البته  بگیرد.  شکل 
نمایه ی  در  شدگان  معرفی  که  است 

در  آن ها  نام  تکرار  در صورت  اول،  جلد 
معرفی  جلدها  آن  نمایه ی  در  بعد،  جلدهای 

نمایه ی هر جلد شامل  واقع،  در  نخواهند شد. 
آن  در  نخستین بار  برای  که  است  نام هایی  معرفی 

جلد مطرح می شوند.

ب( تاریخ شفاهی
انجام  تاریخی،  اطالعات  جمع آوری  روش های  از  یکی 
از  که  است  تاریخی  وقایع  شاهدان  یا  و  عامالن  با  مصاحبه 
قالب  در  آنان  مسموعات  و  مشاهدات  خاطرات،  این طریق، 
مدارک  و  اسناد  که  آن جا  از  می شود.  ضبط  و  ثبت  گفت وگو 
به  نزدیک  حوادث  و  واقعی  تبیین  به  قادر  تنهایی  به  مکتوب 
به کمک بررسی های  تاریخ نگاری شفاهی  نیستند،  دوره ی حال 
تاریخی می آید و بر غنای آن می افزاید. این روش هم اینک در امر 
تاریخ نگاری انقالب اسالمی نقش مهمی ایفا می کند، و مراکزی 

چند بدان همت گماشته اند.
دفتر ادبیات انقالب اسالمی با توجه به این مهم و اطالعات 
ذی قیمت انقالب که در اذهان مبارزین نقش بسته بود و این که در 
اوایل دهه ی هفتاد تالش جدی در این زمینه صورت نمی گرفت 
انقالب اسالمی« و »مرکز اسناد  تاریخ  »بنیادی  و مراکزی چون 
انقالب اسالمی« که در این زمینه پیش گام بودند، وجود داشتند، 

در سال 1372 با استفاده از همکاری عده ای که تجربه ی 
تاریخ نگاری شفاهی جنگ را داشتند، »واحد تاریخ شفاهی 
پایان  تا  واحد  این  کرد.  راه اندازی  را  اسالمی«  انقالب 
سال 1385 نزدیک به 6000ساعت با افراد و اشخاص 
مصاحبه  ایران  جغرافیایی  گستره ی  در  گوناگون 
از  تعدادی  تدوین  با  هم زمان  و  آورد  به عمل 
خاطرات جمع آوری شده که به نظر می رسید 
باشند، عناوینی  می توانند مفید و گره گشا 
سال  پایان  تا  سپرد.  چاپ  به دست  را 
جواد  خاطرات  کتاب  جلد   23  ،1385
علی اکبر  طاهری،  رجبعلی  منصوری، 
فارسی،  جالل الدین  محتشمی پور، 
براتی،  اکبر  دباغ،  الویری، مرضیه  مرتضی 
پسندیده، احمد احمد، مصطفی رهنما، هادی 
نیز  و  نبوی  مرتضی  و  شاهی  عزت اله  غفاری، 
جنبش دانشجویی تبریز و 10 جلد مجموعه ی خاطرات 

پیرامون 15 خرداد، انتشار یافت.

ج( دایره المعارف  نویسی
1. فرهنگ ناموران معاصر ایران

کشور ما در یک صد سال گذشته شاهد کشاکش های بسیار 
با  گاه  و  حاکم  قدرت  با  غلبه گاه  کشمکش ها،  این  در  و  بوده 
تحت  پیاپی  سال های  ایرانیان  است.  بوده  سرکشان  و  مخالفان 
از  برخاسته  که  بردند  به سر  فکری  و  مادی  سیاسی،  فشارهای 
جناح های ناهم ساز درون جامعه و بیرون آن بود. ولی آن چه در 
این کشاکش جلوه یافت، تبدیل قوم های مختلف سرزمین ایران 
فراز  این  در  بود.  اسالمی  ایرانی ـ   با هویت  واحد  ملت  به یک 
از همه نمود دارد، چهره ی  بیشتر  تاریخی، آن چه  و نشیب های 
کوشیده اند،  اجتماعی خود  مرز  و  در حد  که  است  انسان هایی 
به یک سامان و ساختار مذهبی، اجتماعی، اخالقی و سیاسی و 
تمامی عرصه ها  در  انسان ها  این  زندگی  برسند. شناخت  علمی 
اقتصاد وهنر،  تا  از مذهب و سیاست گرفته  بشری،  کوشندگی 
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شناخت پایه گذاران تاریخمان در یک صد سال گذشته است.
»فرهنگ ناموران معاصر ایران« برای سهولت کار، مرحله ی 
زمانی 1300 تا 1400 هجری قمری را مبنا قرار داد. در گزینش 
و  اصرار  هیچ گونه  قمری،  تقویم  مبدأ  با  زمانی  مرحله ی  این 
ابرامی در کار نبود، جز رسیدن به تعریفی شفاف و روشن برای 
مرحله ی  این  خود  گرچه  افراد؛  نامه ی  زندگی  راحت  گزینش 
مقارنت  کاماًل  آن  از  پس  رویدادهای  و  مشروطیت  با  تاریخی 
دارد. نکته ی گفتنی این که حواشی این مرحله ی زمانی آن را به 
بیش از 150 سال بسط می دهد. یعنی مبنا را بر تاریخ درگذشت 
و تولد افراد قرار دادیم. . در این فرهنگ، افزون بر در گذشتگان 

نامی، سرامدان زندگی امروزی هم مطمح نظر قرار گرفتند. 
با  مکاتبه  بر  را  بنا  احتمالی،  لغزش های  از  پرهیز  به منظور 
زندگان نامی گذاشتیم و طی نامه ای از آن ها درخواست کردیم، 
اطالعات اولیه را درباره ی زندگی خویش برای فرهنگ ارسال 
کنند. با این کار، هم خواستیم راه و رسم ادب را گم نکرده باشیم 

و نام آوران بزرگوار را در جریان کار قرار دهیم و هم از سهو 
و لغزش، به قدر امکان، دوری گزینیم.

این  به  نکته ی مهم دیگری که در شکل دادن 
خود  تعریف  بودیم،  روبه رو  آن  با  فرهنگ 

عنوان »نامور« بود. با چه مصداق و مالکی 
می توان این صفت را به کسی اطالق کرد؟ 

به  رسیدن  و  معیارها  تعیین  به منظور 
مصادیق مطلوب، شور و مشورت هایی 
و  جوانب  و  جنبه ها  گرفت؛  صورت 

و  قواعد  و  شدند  سنجیده  سالیق  و  آرا 
اصولی در حد مطلوب فراچنگ آمدند. در 

این مقام بر پنج محور بیشتر تأکید شد: ابتکار، 
تداوم کار، کیفیت کار، کمیت کار و میزان شهرت 

در قلمرو کار. این ها البته همه بر ساخته و برآمده از 
یک دستگاه فکری اند و در پس آن ها، نوعی یکپارچگی 

ذهنی نهفته است که همواره صیرورت به پاکی نداشته، بلکه 
هم  سیاه نامگی  و  بدنامی  به  عمل  عرصه ی  در  گاهی 

پیوسته است.
نکته ی مهم دیگر، تعیین و تشخیص مدخل ها بود. به منظور 

این کار دو شیوه پیش رو داشتیم:
1. تعیین و تشخیص مدخل ها با بهره گیری از پیش داوری های 

موجود و در حقیقت شیوه ی گزینشی مدخل ها؛
2. تعیین منابع و مآخذ و مدخل گزینی از البه الی داده های 

آن ها به طریق فیش نگاری.
هر دو شیوه مجاب کننده می  نمودند، ولی شیوه ی دوم تأثیری 
گسترده و بسطی درخور داشت؛ چون مدخل ها از البه الی مطالب 
منابع برنموده می شدند. پس از گردآوری یک کتاب شناسی، منابع 
سست و کم مایه ـ با توجه به معیارهای علمی ـ حذف، و منابع و 

مآخذ دست اول و یا حداقل دست دوم، برگزیده شدند. افزون بر 
دو هزار منبع و مأخذ از این نوع، توسط ده ها تن از فیش نگاران 
ـ با آموزه های خاص ـ به مدت هفت سال به گونه ی تمام وقت 
فیش نگاری شد. به موازات این کار، از نشریات هم، اعم از 
روزنامه، هفته نامه، ماه نامه، فصل نامه و سال نامه، و حتی 
بولتن های داخلی وزارت خانه ها و سازمان ها، بیش 
از هزار عنوان به وسیله ی چهل تن از کارشناسان، 
بررسی و فیش نگاری شد.  تمام وقت،  به طور 
حاصل کار 50هزار پرونده ی علمی بود که 
تدوین شده  و  تنظیم  الفبایی  شیوه ی  به 

بودند.
در خالل هفت سالی که فیش نگاری، 
تشکیل پرونده ها و گردآوری اطالعات در 
و  بهسازی  برای  فرهنگ  کارکنان  بود،  کار 
بهبود آن، نشست های عمومی متعددی برگزار 
می کردند و در این نشست ها، یک شورای عالی و 
سه گروه علمی شکل گرفت. وظایف گروه های علمی 

در فقرات زیر سازمان یافته اند:
1. بررسی پرونده ی شخصیت ها و تعیین مدخلیت آن ها.

2. هماهنگی با بخش تشکیل پرونده برای تکمیل 
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اطالعات پرونده و آماده سازی آن برای نگارش.
توجیه  و  مقاالت  نویسندگان  به  پرونده  واگذاری   .3

آن ها برای نگارش.
شیوه نامه ی  با  آن  تطبیق  و  تألیفی  مقاله  مطالعه ی   .4

فرهنگ و اطالعات پرونده و رفع لغزش ها و ایرادات 
احتمالی.

جلسه ی  در  مقاالت  نهایی  تصویب   .5
گروه و ارجاع آن ها به شورای عالی.

هم اینک جلد اول )حرف آ( و دوم 
)الف ـ ش( منتشر شده اند وجلد سوم 
)الف ـ ش تا ابتدای الف ـ م( در حال 

انتشار است. نگارش جلد چهارم )الف ـ 
م تا الف ـ ی( نیز به پایان رسیده است.

2. دایره المعارف انقالب اسالمی
تدوین این »دایره المعارف در سال 1379 هـ ..ش با 

هدف آشنا کردن گروه های سنی نوجوان و جوان با مفاهیم 
و  مکان ها  رویدادها،  شخصیت ها،  مبارز،  گروه های  انقالب، 

شد.  آغاز  بودند،  مرتبط  پدیده  این  با  نحوی  به  که  زمان هایی 
پس از تشکیل »شورای انتخاب مداخل« و تشکیل 55 نشست، 
حدود 870 مدخل برای نگارش این دایره المعارف برگزیده شد. 
یعنی  1340 شمسی،  دهه ی  ابتدای  از  مدخل ها  زمانی  حوزه ی 
آغازین سال های شکل گیری انقالب اسالمی تا سال 1357، یعنی 
زمان پیروزی آن است. در این بین، دفاع هشت ساله ی مردم ایران 
)1367-1359 هـ .ش(، برخی از مفاخر ادب، و هنر، حوادث مهم 
تاریخی و موضوع هایی از جهان اسالم، به ویژه تاریخ تشیع، در 
شمار مداخل دایره المعارف درآمدند تا مخاطبان، غیر از آشنایی با 
مختصات انقالب، با برخی از حوادث تاریخی و شخصیت های 

بزرگ نیز مأنوس شدند.
تهیه ی  به  کارآشنا،  برگه نویسان  از  گروهی  راه،  این  در 
در  جست وجو  از  پس  و  پرداختند  مدخل  هر  اطالعات 
خارجی،  و  داخلی  نشریه ی  و  کتاب  عنوان  صدها  اوراق 
مدخل  هر  برای  اینترنت،  جهانی  شبکه ی  از  بهره گیری  و 
ایران  معاصر  ناموران  فرهنگ  بایگانی  دو  ساختند.  پرونده ای 
اطالعاتی  ذخایر  مهم ترین  از  که  اسالمی«  انقالب  »تاریخ  و 
انقالب  با  مرتبط  حوادث  و  معاصر  شخصیت های  درباره ی 
بودند.  دایره المعارف  این  برگه نویسان  اصلی  منابع  از  است، 
تأیید،  و  بازنگری  از  پس  پرونده،  هر  در  گردآمده  اطالعات 
شورای  در  شده،  نگاشته  مداخل  شد.  سپرده  نویسندگان  به 
جلسه   50 طی  اسالمی  انقالب  دایره المعارف  نگارش  عالی 
بررسی و کارشناسی شدند و معموالً پس از اصالحاتی، مسیر 

ویرایش و حروف چینی را گذراندند.
مدخل ها،  نگارش  در  درست نویسی،  در  تالش  از  غیر 

مورد  نیز  دایره المعارف  این  مخاطبان  حوصله ی 
کرد  یاد  نگارش،  در  سادگی  است.  بوده   توجه 
جزئیات، دوری از جمالت فرمایشی و رسمی )به طوری 
کتاب های  خستگی  یاد  به  را  جوان  خواننده ی  که 
تالش های  از  بودن،  مصور  و  نیندازد(  درس 

صورت گرفته در این راه است.
جلدی  سه  مجموعه ی  از  اول  جلد 
ویژه  اسالمی،  انقالب  دایره المعارف 
نوجوانان و جوانان که شامل حرف آ تا 
حرف ث و دربردارنده ی 260 مدخل 
است، منتشر شد و نگارش جلد دوم 

به پایان رسیده است.

سیاسی  زندان های  دایره المعارف   .3
دوره ی پهلوی

فعالیت های  دیگر  از  دایره المعارف  این  تدوین 
این بخش است که پژوهش آن به تازگی آغاز شده است 

و امید می رود حداقل در دو جلد به بار بنشیند.
اسالمی،  انقالب  ادبیات  دفتر  تولید  بخش های  از  غیر  به 
نیز  خارجی  زبان های  و  انفورماتیک  اطالع رسانی،  سه بخش 
مجموع  اطالع رسانی،  بخش  در  می کنند.  فعالیت  دفتر  این  در 
خارجی،  زبان های  واحد  و  می شوند  معرفی  دفتر  فعالیت های 
ترجمه ی مجموعه ی مقاالت و کتاب های مورد نیاز پژوهشگران 

دفتر ادبیات انقالب اسالمی را فراهم می کند.

د( پایگاه اطالع رسانی 15 خرداد 42
دفتر ادبیات انقالب اسالمی، در چهل وچهارمین سالگرد 
خرداد   15 اطالع رسانی  »پایگاه  خرداد،   15 تاریخی  قیام 
با   )www.15khordad42.com نشانی  به   ( را   »42
هدف در اختیار قرار دادن پژوهش ها و یافته های جدید در 
»درباره ی  است.  کرده  راه اندازی  15 خرداد«  »قیام  موضوع 
مقاله«،  »معرفی  کتاب«،  »معرفی  بدانیم«،  بیشتر  خرداد   15
»نقد  »مقاالت جدید«، »خاطرات«،  نویافته«،  »تصویر و سند 
»کتاب شناسی  »مصاحبه«،  »میزگرد«،  مقاله«  »نقد  کتاب«، 
هستند  سایت  این  گوناگون  بخش های  از  و...  خرداد«   15
را  تازه ای  پژوهش های  و  اطالعات  اخبار،  می کوشد،  که 
در  می شوند،  مرتبط  خرداد   15 موضوع  به  نوعی  به  که 
و  تاریخ پژوهان  تاریخ،  به  عالقه مندان  استفاده ی  معرض 

دهد. قرار  تاریخ نگاران 

پي نوشت
1 .The Unthinkable Revolution in Iran

2 .Charles Kurzman
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بخشی عظیم از هویت ملی انسان ها در تاریخ آشکار می شود 
که ابزاری قدرتمند برای انتقال اطالعات درباره ی شیوه ی آداب 
واژه ی  که  زمانی  انسانی  هر  انسان هاست.  و  تمدن ها  رسوم  و 
تاریخ را می شنود، ذهنش به گذشته ای مبهم و سرشار از سؤال 
مناسب  روشی  آن،  مطالعه ی  و  تاریخ  این رو،  از  می کند.  پرواز 

برای پاسخ گویی به این سؤاالت است.
به کارگیری  با  انسان  که  دارد  عناصری  و  ویژگی ها  گذشته، 
این  برسد.  زندگی خویش  در  مفید  تجربیاتی  به  می تواند  آن ها 
عناصر و مؤلفه ها، از ابتدا تا به حال در تداوم حیات فرهنگی، 
داشته اند.  عمده  تأثیری  انسان ها  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
درس  اطالعات،  این  به  رسیدن  برای  فرصت  بهترین  بنابراین، 

تاریخ است.

تاریخ به انسان کمک می کند گذشته را به خوبی بشناسد و 
درجهت تبدیل شدن به شهروندی مطلوب و آگاه، قدم بردارد. 
اما منظم  انسان ها می آموزد، چگونه دنیا، آهسته آهسته  به  تاریخ 
ترقی یافته است. درواقع، تاریخ ضبط تغییرات و واقعیت هاست 
و این یعنی به تکامل رسیدن. پس حق هر انسانی است که منشأ 
بنابراین، درس تاریخ در  این تکامل و مرور این نظم را بداند. 
مدارس بهترین فرصت برای رسیدن به این نکات ارزشمند است. 
اما با توجه به جایگاهی که این درس دارد و نیازی که درباره ی 
از  دیگر  برخی  مانند  درس  این  می شود،  احساس  آن  آموختن 

درس های علوم انسانی، در جایگاه مناسبی واقع نشده است.
تاریخ  کارشناس مسئول گروه درسی  مقدم،  پرتوی  عباس 
و  پژوهش  سازمان  درسی  کتب  تألیف  و  برنامه ریزی  دفتر  در 

نسرین خیرآبادی

آموزش تاریخ در مدارس
 زمینه ساز تربیت شهروند آگاه، خالق و متعهد
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فیلم های تاریخی در کشور ما از جذابیت خاصی برخوردارند و 
تیراژ کتاب های تاریخی نسبت به سایر رشته ها در وضع خوبی 

است.«
اهداف  و  رویکرد  تغییر  به  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
اشاره کرد و گفت: در برنامه ی درسی ملی که در حال تدوین و 
برنامه ریزی است، اصالح رویکرد و اهداف، یکی از هدف هایی 
و  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  ریاست  که  است 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی دوره ی عمومی و 
نظری به آن توجه و عنایت ویژه ای دارند. بنابراین در سال 88، 
بتوانیم  تا  داریم  بنیادی  نگاه  اهداف  و  رویکردها  اصالح  برای 

نگرش سنتی و ناکارامد موجود در درس تاریخ را تغییر دهیم.«
در  تاریخ  درسی  برنامه ی  راهنمای  تدوین  مقدم،  پرتوی 
دوره ی متوسطه را جزو مهم ترین وظایف دفتر در سال جدید 
دانست و این رویکرد را متناسب با رویکرد برنامه ی درسی ملی 
)رویکرد فرهنگی ـ تربیتی( و ضرورت ها و نیازهای عصر حاضر 

معرفی کرد.

جایگاه تاریخ در برنامه ی درسی ملی
در برنامه ی درسی ملی، به دروس علوم انسانی توجه ویژه ای 
شده است. اگر بخواهیم در شکل آموزش امروزی تغییراتی ایجاد 

کنیم، باید به اصالح زیربناها بپردازیم.
به  از توجه و عنایت  تاریخ،  کارشناس مسئول گروه درس 
درسی  برنامه ی  در  تاریخ  درس  ازجمله  انسانی  علوم  رشته ی 
ملی ابراز خرسندی کرد و افزود: »تاریخ در برنامه ی درسی ملی 
به عنوان یکی از منابع شناخت معرفی شده است و امید و انتظار 
نظام  تاریخ جایگاه خود را در  مبنا، درس  بر همین  می رود که 
ملی  درسی  برنامه ی  در  که  اصولی  از  یکی  کند.  پیدا  آموزشی 
بر آن تأکید زیادی شده، مسئله ی هویت ملی و دینی است که 
بخش عظیمی از این هویت را باید درس تاریخ محقق سازد. دین 
مؤلفه های  فارسی،  زبان  و  مشترک،  تاریخ  سرزمین،  مذهب،  و 
اساسی هویت ملی ما را می سازند. بنابراین ضروری است، این 
مؤلفه ها و کارکرد آن ها را در طول تاریخ به دانش آموزان معرفی 
و  ایران  سرزمین  در  که  ماست  افتخار  این  اگر  بدانیم،  و  کنیم 
تداوم  به دلیل  می کنیم،  زندگی  اسالمی  ایرانی ـ  فرهنگی  قلمرو 

اساس آموزش و پرورش بر تربیت دینی 
دینی  تربیت  این  و  است  شده  استوار 
فقط شامل معارف و قرآن نیست، بلکه 
دو  این  کنار  در  باید  نیز  تاریخ  درس 

مورد توجه ویژه قرار گیرد

است:  معتقد  درس  این  جایگاه  درباره ی  آموزشی،  برنامه ریزی 
وضعیتی  در  انسانی،  علوم  درس های  سایر  مانند  تاریخ  »درس 
مطلوب قرار ندارد و این موضوع، به دالیلی عمده، شامل اتخاذ 
نامطلوب و عدم رعایت اصل تعادل  نامناسب، اهداف  رویکرد 
و توازن در گزینش و سامان دهی محتوای کتاب درسی مربوط 

است.«
و ادامه داد: »رویکرد کنونی درس تاریخ در بخش آموزش و 
تدوین محتوا، بر رویکرد فرهنگی ـ تربیتی مبتنی نیست و درنتیجه 
این شکل از آموزش تاریخ، از تربیت شهروند متعهد، خالق، آگاه 
و دارای شناخت و قوه ی تحلیل ناتوان است. بنابراین، آموزش 
محتوای کتاب های درسی تاریخ به خوبی قادر به تغییر رفتار و 

نگرش متربی نیست.«
دچار  نیز  هدف ها  طراحی  بخش  »در  افزود:  هم چنین  وی 
مشکالتی هستیم. این اهداف چه در دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی دوره ی عمومی و نظری، و چه در امر آموزش، به 
حیطه ی سطحی دانش محدود شده است. کوشش مؤلف کتاب 
درسی و تالش دبیر درس تاریخ، بیش تر در این راستا قرار دارد 
سیاسی  عمدتًا  اخبار  و  رویدادها  و  اطالعات  از  مجموعه ای  تا 
به  او  و نظامی را در ذهن دانش آموز قرار دهد. درنتیجه، ذهن 
انبانی از داده های بی ربط و فاقد معنا مبدل می شود. بدون آن که 
تشخیص دهد نسبت این رویدادها و وقایع با ما چیست و چه 

آثار تربیتی و فرهنگی دارند!«
کارشناس مسئول گروه درسی تاریخ، مشکل دیگر این درس 
سامان دهی  و  گزینش  در  توازن  و  تعادل  اصل  رعایت  عدم  را 
محتوا دانست و گفت: »در ارائه ی این درس، اصل تعادل و توازن 
رعایت نشده و بیشتر به قلمروهای خاصی از تاریخ که به جنبه 
و جهات سیاسی و نظامی مربوط است، پرداخته شده است و 
حیطه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار 
تاریخ حاکمان و  بیش تر  تاریخ،  گرفته اند. درواقع کتاب درسی 
سیاست مداران است و کم تر نشانی از مردم و زندگی اجتماعی 
در آن دیده می شود. همه ی این دالیل، بستری را به وجود آورده 
است تا دانش آموز نسبت به این درس نگاه مثبتی نداشته باشد 
و آن را کم اهمیت و نامطلوب تلقی کند، درحالی که سریال ها و 

تاریخ به انسان کمک می کند گذشته 
را به خوبی بشناسد و درجهت تبدیل 
آگاه،  و  مطلوب  شهروندی  به  شدن 

قدم بردارد

) (

()
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عناصر و الگوهایی بوده که ما را به این جا رسانده اند. از این رو، 
درس  یک  به عنوان  تاریخ  به  ملی  درسی  برنامه ی  در  نباید 
بلکه  کرد،  نگاه  انسانی  علوم  رشته ی  مخصوص  تخصصی 
تاریخ نیز باید هم چون معارف دینی و زبان فارسی، به عنوان 
درسی عمومی برای تمام دوره ها و تمام رشته ها، به خصوص 
رشته های ریاضی و تجربی لحاظ شود، زیرا این دروس پابه پا 

و در کنار هم قادر به هویت یابی و هویت بخشی هستند.
است.  دینی  تربیت  ملی،  درسی  برنامه ی  در  دیگر  بحث 
اساس آموزش و پرورش بر تربیت دینی استوار شده است و این 
تربیت دینی فقط شامل معارف و قرآن نیست، بلکه درس تاریخ 
نیز باید در کنار این دو مورد توجه ویژه قرار گیرد. درس تاریخ 
مکمل دو درس معارف و قرآن است. بنابراین، اگر نتوانیم تاریخ 
پیامبران، ائمه و پیشوایان دین را به درستی به دانش آموزان عرضه 
کنیم، در تحقق اهداف برنامه ی درسی معارف دینی و قرآن نیز 

دچار مشکل می شویم.«
وی به لزوم ایجاد توازن و تعادل بین ساعات تدریس درس 
تاریخ و دروس معارف و قرآن اشاره کرد و گفت: »معارف دینی 
باید بر مبنای اطالعات صحیح و متققن تاریخی به دانش آموزان 
ارائه شود و این نیازمند اختصاص ساعات بیش تری به آموزش 
درس تاریخ است. به عبارت دیگر، درس تاریخ پیش نیاز ضروری 

برای درس معارف اسالمی است.
این مقام مسئول، درخصوص اصالح و بازنگری کتاب های 
و  اصالح  در  مؤثری  قدم  گذشته  »سال  گفت:  تاریخ  درسی 

) پرتوی مقدم، تدوین راهنمای برنامه ی درسی )
تاریخ در دوره ی متوسطه را جزو مهم ترین 

به ویژه وظایف دفتر در سال جدید دانست برداشتیم؛  جهان)1(  و  ایران  تاریخ  از  بخشی  بازنگری 
جدید  رویکرد  با  فرهمندپور  دکتر  که  آن  اسالم  تاریخ  بخش 

)فرهنگی ـ تربیتی( نگاشته است.«
براساس این گزارش، کارشناس مسئول گروه درسی تاریخ، 
جاری  سال  در  گروه  هدف  مهم ترین  مطلب،  این  بیان  از  پس 
تاریخ برشمرد  برنامه ی درسی  را تدوین راهنمای   )1387-88(
این  کرد.  تشریح  را  تاریخ خود  گروه  آتی  برنامه های  برخی  و 
با  تبادل نظر  و  تاریخ  درسی  کتاب های  نقد  شامل  برنامه ها 

گروه های آموزشی در استان ها و شهرستان ها و مناطق است.
به گفته ی او، امسال قرار است درس تاریخ شناسی در بوته ی 
در  تا  گیرد  قرار  تاریخ  دبیران  و  کارشناسان  متخصصان،  نقد 
اصالح و بازنگری کتاب های درسی و تدوین راهنمای برنامه ی 

درسی، از نقدها مدد بگیریم.
پرتوی مقدم معتقد است، با ایجاد ارتباطی دوسویه، فعال و 
نهادینه بین گروه تاریخ دفتر برنامه ریزی و تألیف و دبیران تاریخ 
واالی  اهداف  به  می توان  تاریخ،  درس  آموزشی  گروه های  و 

آموزشی ـ تربیتی نزدیک تر شد.
درس  برنامه ی  تدوین  که  »امسال  افزود:  خاتمه  در  وی 
تارنمای  در  فراخوانی  داریم،  اجرا  دست  در  را  متوسطه  تاریخ 
قرار   http://history-dept.talif.sch.ir نشانی  به  گروه 
داده ایم و از دبیران، صاحب نظران و عالقه مندان دعوت کرده ایم 
پیشنهادات  و  نظرات  تربیتی،  فرهنگی ـ  رویکرد  به  عنایت  با  تا 
کتاب  تاریخ، محتوای  برنامه ی درسی  اهداف  درباره ی  را  خود 
ارزش یابی درس  و  آموزش  ابتکاری و خالقانه ی  و روش های 

تاریخ ابراز کنند.«
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اشاره
ملی  مربیان  بورس  دریافت کننده ی  دیسکی گروپه  است.  تاریخ جهان  از سایت  برگرفته  نوشتار  این 
»سازمان خیریه ی میلکین« در سال 1996 است که در »دبیرستان دیوید اچ.هیکمن« در کلمبیا )میسوری( 
مطالعات  روش های  هیکمن،  در  متوسطه  دوره ی  در  جهان  تاریخ  تدریس  بر  عالوه  او  می کند.  تدریس 
اجتماعی را در دانشگاه میسوری درس می دهد. وی با همکار آموزشی خود، جیل تایلور وارنس، »مطالعه ی 
آفریقا: با رویکرد میان رشته ای تاریخ جهان« را برای موضوع »پیوند تاریخ جهان، نوامبر 2004«، به رشته ی 
تحریر درآورد. تام الیچاس، از بخش مطالعه ی تاریخ جهان، خبرگزاری اسوشیتد پرس، در 6 ژوئن 2005 

در لینکلن، استان نبراسکا، این مصاحبه را انجام داده است.

دیسکی گروپه در گفت و گو با تام الیچاس:

»تاریخ جهان«
 هامن موضوعی بود که من می خواستم

صادق عالماتی

تام: شما چرا تدریس می کنید؟
دیکسی: لیسانس من در رشته ی روزنامه نگاری است. چند 
با  بعد  ولی  می کردم،  کار  پزشکی  عمومی  روابط  برای  سالی 
معلمی ازدواج کردم. به نظرم تدریس فایده های زیادی داشت و 

من و شوهرم می توانستیم، تابستان و تمام تعطیالت کریسمس 
را با هم باشیم. به یکباره به تدریس روی آوردم. مسلمًا عاشق 

این شغل شده بودم.
تام: تصور می کنم می خواستید وارد تحقیقات روزنامه نگاری 
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دیکسی: در یک سفر آموزشی با دانش آموزان در بیت المقدس 
که  بود  ایاالت متحده  در  کوتاه  علمی  گردش های  شبیه  بودیم. 
بچه ها در یک منطقه ی دوست داشتنی قرار می گرفتند. تام: این 

تجربیات را با دانش آموزان سهیم هستید؟
دیکسی: همیشه وقتی در سفریم؛ در مورد اشتباهات فرهنگی 

صحبت می کنم، آن هم اشتباه فاحش گردشگر.
آموزش  چگونه  را  جهان  تاریخ  حاضر  حال  در  تام: 

می دهید؟
دیکسی: معموالً با یک معلم انگلیسی، تاریخ جهان را گروهی 
تدریس می کنیم. روزی دو ساعت با بچه ها کار می کنیم. بنابراین، 
دانش آموزان درباره ی انگلیسی و تاریخ بسیار می آموزند. تدریس 

این کالس به روش کّمی نیست.
تام: آیا از همکاری و تشریک مساعی با هم لذت می برید؟

دیکسی: خیلی زیاد، همکار من معرکه است.
تام: چه نوع موضوعاتی را برای مطالعه به بچه ها می دهید؟

تا آخر سال دانش آموزان  ما مستمر است.  پویایی  دیکسی: 
»سان  گامش«،  »گیل  می خوانند:  را  کتاب ها  این 
»فرانکشتاین«،  »اتللو«،  »اودیسه«،  دیاتا«، 
»همه چیز فرو می ریزد«، »رامایانا«، 
»آتش فراموش شده«، آمریکاییان، 
که  کوچک«  چیزهای  »خدای 
عاشقش هستم، و »زیبایان هنوز 
آن ها  هم چنین  نیامده اند«.  به دنیا 
»در جبهه ی غرب خبری نیست« و 

»بادبادک باز« را می خوانند.
چه  شما  دانش آموزان  به  مطالعات  این  گذشته  سال  تام: 
انگیزشی داد؟ می خواهم بدانم، ادبیات چگونه به تدریس تاریخ 

کمک می کند؟
دیکسی: ما بادبادک باز را خواندیم که در مورد وقایع افغانستان 
است. در این رمان، بحث جالب آن جاست که سنت های فرهنگی 
با آن  و فلسفی با هم تماس پیدا می کنند و آن گاه هم سیاست 
دو در هم می پیچد. دانش آموزان می دانند که سیاست می تواند در 
مقیاس جهانی مطرح شود. رمان به دانش آموزان کمک می کند به 
نقش  فردی می تواند  زندگی  در  که  بیندیشند  خط مشی سیاسی 
فرو افتادن  و  برآمدن  درباره ی  کتاب  این  باشد.  داشته  مؤثری 
که  می کند  زندگی  خانواده اش  با  پسری  است.  طالبان  گروه 
به ناگاه زندگی اش به دست قدرت های غیر قابل تصوری زیرورو 
نگه داشتن  مخفی  درصدد  او  که  می شویم  متوجه  ما  می شود. 
اسراری است و درمی یابیم آگاهی بیش از ارزش یک راز، براي 

شوید. نه؟
دیسکی: بله، اما بعد که با همسرم آشنا شدم، تصمیم گرفتیم 
کلمبیا  در  زیادی  روزنامه نگاران  که  چند  هر  بمانیم؛  کلمبیا  در 

نبودند.
عملکرد  باعث  روزنامه نگاری،  در  شما  آموزش  آیا  تام: 

آگاهانه تر شما در تدریس نشد؟
اطالعات  از  که  به ویژه  داشت؛  تأثیر  می کنم  فکر  دیکسی: 
می کردم.  استفاده  بموقع  و  بجا  کالس  در  روزنامه نگاری ام، 

هم چنین تاریخ باعث می شد از نوشتن دور نشوم.
تام: چه مدت تدریس کردید؟

دیکسی: 21 سال.
تام: همیشه تاریخ جهان تدریس می کردید؟

دیکسی: حدود 19 سال تاریخ جهان و چند سالی هم تاریخ 
که  بود  تاریخ جهان همان موضوعی  اما  دادم،  را درس  آمریکا 
بتواند  بهتری  موضوع  که  کنم  تصور  نمی توانستم  می خواستم. 
جای گزین آن شود. من عاشق مطالعه و سفرم. یکی از چیزهایی 

که  بود  این  کشاند،  روزنامه نگاری  به سوی  مرا  که 
ببینم،  را  آدمی  همه جور  می خواستم 

به خوبی  را  آن  هم  جهان  تاریخ  و 
برایم ممکن می کرد. من به دنبال 
شرق،  ملل  تاریخ  برنامه های 
هر  یا  و  تویوتا  بورس  حتی 
مرا  سفر  که  بودم  دیگری  امکان 

ندیده  قباًل  که  جذابی  مکان های  به 
بودم، فراهم می کرد.

تام: در مورد مکان های جذاب بگویید.
دیکسی: یک سفر مطالعاتی بورسیه ای به مصر

فکر می کنم تابستان سال 2000 بود. برنامه ای شش هفته ای در 
تابستان بود. حدود 20 معلم از سراسر ایاالت متحده آمده بودند 
که در نوع خود یکی از آن تجربیات خوش من بود. من به اماکن 
مذهبی خیلی عالقه مند هستم؛ این که چرا چنین اماکن خاصی در 
طول زمان برای مردم معنادار هستند. درواقع شیفته ی تاریخ ادیان 

هستم و جذابیت خاصی برای من دارد.
اماکن گوناگون را  تاریخ، صرفًا دوست دارم  به عنوان معلم 
از عمر خود را صرف مطالعه و تدریس  ببینم. شما که بخشی 
تاریخ کرده اید و در مورد سفر بی تجربه نیستید، حتمًا می دانید 
که هیچ سفری را نمی توان عینًا تکرار کرد. در هر سفر اتفاقات 

منحصر به فردی رخ می دهند.
تام: مثل چی؟
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پنهان کردن آن متحمل صدمات می شویم. برای نوجوانان 15 یا 
راز چیست؟ چه گونه  نیست.  کم اهمیتی  این موضوع  16 ساله، 
آن را حفظ کنیم؟ آیا باید آن را بازگو کرد؟ کتاب بر تمامی این 

سطوح کار کرده است.
کرده اند،  مطالعه  آن ها  که  کتاب هایی  از  چگونه  شما  تام: 

مباحث آموزشی را نتیجه می گیرید و مطرح می کنید؟
دیکسی: من و جیل، همکارم، همیشه برای هدایت بحث ها، 
سؤاالتی آماده می کنیم تا دانش آموزان در نشریه ای پاسخ دهند. 
ما به جای نمره دادن به آنان، پاسخ هایشان را دقیقًا می خوانیم تا 
داده اند. هم چنین،  انجام  را  کارهایشان  بچه ها  که  مطمئن شویم 
کسی  می دهیم.  ترتیب  پاسخ(  و  )پرسش  سقراطی  سمینارهای 
نمی تواند در بحث ها شرکت کند، مگر آن که مطالعه داشته باشد.
فلسفی  و  فکری  مطالعات  روی  را  تدریسم  می کوشم  من 
به  فلسفی  سنت های  مطالعه ی  من،  نظر  به  کنم.  متمرکز 
دانش آموزان کمک می کند، زندگی کاملی داشته باشند. من تالش 
می کنم بچه ها را قانع کنم که بخوانند و بنویسند. آنان می توانند به 
هر بخشی از اطالعات که می خواهند، دست یابند، ولی ناچارند 

در داوری و سازمان دهی اطالعات مهارت یابند. فکر 
بدون  را  کار  این  بتواند  کسی  نمی کنم 

داشتن زمینه در مورد محتوا و تفکر 
در مورد آن انجام دهند.

تام: چه کسی بیشترین تأثیر 
را بر روش تدریس شما گذاشته 

است؟
دیکسی: جیل، که همکار آموزشی 

بزرگواری است. معلمان خوب همیشه در مورد 
روش  »مشارکت«  می کنند.  فکر  عمیقًا  می دهند،  انجام  آن چه 
که  کسی  دارد؛  اهمیت  اضافی  چشم  جفت  یک  است.  واالیی 

آن چه را شما هنگام کار انجام می دهید، ببیند. 
تام: دشوارترین کار در مورد آموزش تاریخ جهان چیست؟

دیکسی: قصد ما آن است که دانش آموزان آن چه را برایشان 
اساسی است، بدانند. شما به تصویر بزرگی ُزل می زنید که در پایان 
سال، می خواهید دانش آموزان باشند. می کوشید به دانش آموزان 
نشان دهید، مفاهیم و معانی چگونه باهم پیوند می یابند. می دانیم 
که درونمایه های متعالی هستند که تجربه های بشری ما را بسط 
می دهند. بنابراین، ما سعی داریم نمونه های خاصی را دریابیم که 

به کمک آن ها بتوان مفاهیم اصولی را به خوبی آموزش داد.
می کنید؟  طرح ریزی  را  آموزشی  چنین  فرایند  چگونه  تام: 
نظرتان  مورد  نمونه های  و  درونمایه ها  تعیین  به  چگونه  و 

می پردازید؟
داریم و بخشی  ماه آگوست گردهمایی  دیکسی: گاهی در 
را فهرست وار مطرح می کنیم. جیل عالقه دارد قدری از لحاظ 
تاریخ شماری و قدری از لحاظ درونمایه به هر موضوع پرداخته 
شود. از کتاب های معتبر بهره می گیریم و از آن ها تصاویری را 
استخراج می کنیم که بر خواسته های ما متمرکز هستند و در ادبیات 
بهتر بچه ها مفید محسوب می شوند.  به فهم هرچه  برای کمک 
در طول سال، هر یکشنبه بعدازظهر با دوستان جلسه ای تشکیل 

می دهیم تا جزئیات برنامه ریزی طول هفته را معین کنیم.
تام: وقتی دانش آموزان به کالس شما می آیند، چه پیش زمینه ای 

در مورد درس دارند؟
دیکسی: آن ها کالس دهم هستند و این اولین کالس تاریخ 
جهان آن هاست. آنان در کالس های ششم و هفتم درس فرهنگ های 

جهان را داشته اند که بر فرهنگ متمرکز است، نه تاریخ.
پیدا  شما  کالس  برای  را  الزم  شرایط  بچه ها  چگونه  تام: 

می کنند؟
من  ندارد.  منعی وجود  هیچ  و  است  آزاد  ثبت نام  دیکسی: 
کلمبیای  باشم.  صاحب نظری  و  روشن  آدم  باید 
است.  دانشگاهی  شهرکی  میسوری 
و  استادند  والدین  از  بسیاری 
بسیاری از بچه های آنان مهاجر. 
از  تن  چند  گذشته  سال  حتی 
دانش آموزان زرتشتی بودند.  ما 
همزمان در یک برنامه ی حمایتی 
دستاوردهای  »انجمن  توسط  که 
در  می کنیم.  شرکت  می شود،  برگزار  اقلیت« 
اقلیت حضور دارند. بخشی از کار من  این برنامه دانش آموزان 
کمک به آن هاست. بسیاری از آن ها که به طور مداوم در جریان 
آموزش های آکادمیک و علمی نبوده اند، این کالس ها را به پایان 

می برند. این برای من به عنوان یک معلم، جالب است.
تام: سؤال دیگری هست که باید بپرسم؟

دیکسی: سؤال نکردید که چگونه این مدرسه به چنین برنامه ی 
توانمندی رسیده است. یک دلیلش این است که ما کوشیده ایم، به 
جمعی بسیار نامتجانس آموزش دهیم. و ما یاوران اداری و اجرایی 
توانایی داریم. از جمله، آن گاه که به کتاب های جدید نیاز داریم، 
به سهولت در اختیارمان قرار می گیرند. آن زمان که درخواست کالس 
به راحتی  خود  گروه های  در  بتوانند  بچه ها  تا  می کنیم  بزرگ تری 
حامی  شدیداً  مدرسه  می شود.  فراهم  به سرعت  شوند،  جابه جا 

کارهای ماست.
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چندی پیش به دعوت مسئوالن موزه ی 
تاریخ، در معیت عباس پرتوی و یعقوب 
رفتیم.  مذکور  موزه ی  بازدید  به  توکلی 
استقبال گرم و محبت آمیز نرگس برزگر، 
حسن اسالمی، زمینه ای  مسئول موزه و 
درباره ی  ابتدا  تا  آورد  فراهم  مناسب 
تاریخچه ی شکل گیری موزه به گفت وگو 
از سال  پیش  تا  بنشینیم. ساختمان موزه 
1371، به یکی از کتاب خانه های »کانون 
نوجوانان«  و  کودکان  فکری  پرورش 

موزه ی تاریخ
 موزه ای آموزشی در شهر تهران

مسعود جوادیان

اختصاص داشت. در این سال، گروهی از 
کارشناسان، کار مطالعه و برنامه ریزی برای 
ایجاد یک موزه ی تاریخ ویژه ی کودکان و 
نوجوانان را شروع کردند. کارشناسانی نیز 
کار  این  در  فرهنگی«  میراث  »سازمان  از 
ایشان را مساعدت می کردند. سرانجام در 
همان سال کتاب خانه تعطیل و موزه رسمًا 
افتتاح شد. البته در سال 1382 نیز تغییراتی 

در بنا صورت گرفت. 
خانم برزگر اظهار داشت که هدف از 

ایجاد موزه، آشنایی دانش آموزان با تاریخ، 
به شکلی ملموس و ایجاد نگرش جدید 

در آنان نسبت به تاریخ بوده است.
است  مکانی  نخستین  تاریخ«،  »تونل 
که هر بازدید کننده ای می باید از آن عبور 
کند؛ تونلی خیال انگیز و نسبتًا تاریک. در 
از آن، فضای  با عبور  بازدید کننده  واقع 
شهر و فضای ذهنی خود را به فراموشی 
به  الزم  آمادگی  و  توجه  با  تا  می سپارد 

بازدید موزه بپردازد.



47
دوره ی يازدهم، شماره ي2،زمستان 1388 

سپس وارد اتاقی موسوم به »سفینه ی 
تاریخ« می شوید. در این جا به کمک یک 
سفینه، بازی با نور و نیز نمایش تصویر، 
پیدایش زمین و چگونگی آماده شدن آن 
را برای زیست جانوران، به شما نمایش 

می دهند.
تاریخ  »مکتب خانه«  به  آن  از  پس 
در  که  سالنی  می شوید؛  راهنمایی 
تاریخی  تصاویر  و  نقشه ها  آن  سرتاسر 
مشاهده ی  از  پیش  شده اند.  نصب 
آن ها،  به  مربوط  نوشته های  و  تصاویر 
صندلی هایی  روی  باید  بازدید کنندگان 
به توضیحات  بنشینند و  در چند ردیف 

که  راهنما هایی  دهند؛  فرا  گوش  راهنما 
برای سخن گفتن با کودکان و نوجوانان 
تربیت  آنان  با  فکری  تعامل  ایجاد  و 
به قدر  تاریخ،  مکتب خانه ی  در  شده اند. 
توان، ماکت ها و تصاویر جالبی  وسع و 
تاریخ  به ویژه  تاریخی؛  دوره های  از 
شده اند  نصب  و  تهیه  اسالم،  و  ایران 
همراه  تاریخ  درباره ی  توضیحاتی  با  که 

هستند.
تاریخ شناسی  گنجینه ی  بخش  در 
»نیز ابزارها و روش های شناخت گذشته 
به نمایش در می آیند. در آخرین بخش، 
ابزارهای  برخی  سفال«،  »بخش  یعنی 

برای  شیشه  و  سفال  جنس  از  باستانی 
فروش موجود است. 

اتاق جلسه  به  را  ما  بازدید،  از  پس 
پیش  از  که  شد  معلوم  کردند.  دعوت 
نظر  تبادل  و  بحث  برای  را  میزگردی 
در  کرده اند.  پیش بینی  موزه  درباره ی 
فراخور  به  از حاضران  میزگرد، هر یک 
تکمیل  برای  را  نکاتی  خود،  سلیقه ی 
داشتند.  بیان  آن  بهتر  شناسایی  و  موزه 
تهران،  شهر  مدارس  مدیران  دارد  جا 
دانش آموزان  سال  در  یک بار  دست کم 
ببرند.  تاریخ  موزه ی  بازدید  به  را  خود 

این موزه در خیابان شهدا قرار دارد.
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اداري،  مأموریت  یک  در  اخیراً 
صحراي  به  سري  تا  پیش آمد  فرصتي 
هلي کوپترهاي  که  مکاني  بزنیم؛  طبس 
نظامي  حمله ي  جریان  در  آمریکایي 
 1359 اردي بهشت  اوایل  در  ایران  به 
جاسوس هاي  آزادسازي  منظور  به  و 
شن  در  آن جا  در  تهران،  در  آمریکایي 
فرو غلتیدند و خدا نخواست که در کار 

یابند. توفیق  خود 
یزد  عازم  طبس  از  که  روزي  ظهر 
بودیم، دوستان را راضي کردم که در راه 
براي بازدید از مکان مذکور توقفي داشته 

باشیم. از همان ابتداي حرکت در خروج از 
شهر طبس، هیجان عجیبي بر من مستولي 
واقعه ي  دیروز  همین  گویي،  بود؛  شده 
پذیرفته  صورت  ایران  به  آمریکا  حمله ي 
مزبور،  محل  به  نزدیک شدن  با  اما  است. 
اثري  آن جا هیچ  افزوده شد! در  بر حیرتم 
از بقایاي هلي کوپترها نبود! مگر نه این که 
روزنامه ها در سال 1359 به عوان خبري داغ، 
تفضیالت الزم  با عکس و  را  آن  ماجراي 
منتشر کردند؟ و مگر نه این که همان تصاویر 
نشریات  و  کتاب ها  از  بسیاري  در  اکنون 
منتشر شده موجود هستند؟ پس چرا هیچ 

اثري از آن ها نیست تا به صورت موزه اي 
از آن رویداد درآید.

این  براي  پاسخي  تاکنون  چند  هر 
که  نشد  موجب  این  اما  نیافته ام،  سؤال 
دو رکعت نماز شکر در »مسجد شکر« 
در  نخوانیم.  خیال انگیز  غروب  آن  در 
کنار  در  و  حادثه  وقوع  مکان  نزدیکي 
جاده هاي طبس به یزد، به مناسبت این 
بنا  نام مسجد شکر  به  حادثه، مسجدي 
واجب  ایراني  هر  بر  حقیقتًا  کرده اند. 
است که براي چنان عنایت الهي، شکر 

و سجده به جا آورد.

صحراىدر
  طبس

م. ج
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حجم قابل توجهي از مطالب شماره ي 131 »کتاب ماه تاریخ 
و جغرافیا« به آموزش تاریخ اختصاص یافته است؛ از آن جمله 

است: 
 مسئله ي آموزش تاریخ و چند پرسش: سخن سردبیر است 
و حاوي طرح پرسش هایي در زمینه ي تاریخ نگاري و آموزش 
تاریخ که پاسخ آن ها را به زعم وي باید در »فرصت هاي مبسوط 

پژوهشي و هم اندیشي و... جست وجو کرد«.
 جدال معاصران بر سر تاریخ باستان: مطلبي است از دکتر 
ملت هاي  نوین  تفسیرهاي  باب  در  خیراندیش  عبدالرسول 
معاصر از تاریخ باستان.  این مطالب پیش تر در شماره ي 3 »رشد 

آموزش تاریخ« منتشر شده بود.
 نقش تاریخ شفاهي در کاربردي کردن علم تاریخ: در این 
در  پیشنهادهایي  است،  ابوالفضل حسن آبادي  قلم  به  که  مقاله  
زمینه ي لحاظ کردن تاریخ شفاهي در دانشگاه ها و دبیرستان ها 

ارائه شده است.
 آموزش تاریخ آموزش زندگي است: دکتر رضا شعباني، 
نویسنده ي این مطلب، به نقل و شرح تجربیات معلمي خویش 

در زمینه ي آموزش تاریخ پرداخته است.
با   لزوم بومي گرایي در آموزش تاریخ: گفت وگویي است 
این گفت وگو، وضعیت آموزش  اتحادیه. محور  منصوره  دکتر 

تاریخ در دانشگاه هاي کشور است.
هنوز هم در تاریخ، مردم هیچ کاره اند: گفت وگویي است   
دانشگاه  تاریخ  بازنشسته ي  )استاد  لطفي  نقي  با  کوتاه  نسبتًا 

فردوسي( درباره ي آموزش تاریخ در دانشگاه هاي ایران.
مرضیه  مقاله،  این  در  آموزگاران:  براي  آموزشي  تاریخ،   
سلیماني به معرفي تفصیلي دو کتاب خارجي درباره ي آموزش 

تاریخ پرداخته است.
 بررسي تطبیقي چهار اثر درسي: این بررسي توسط بهرنگ 
ذوالفقاري انجام شده است. از چهار کتاب مذکور، دو مورد آن 
مربوط به پیش از انقالب است؛ اولي تألیف مرحوم عباس اقبال 
و دومي تألیف نصراهلل فلسفي، عباس پرویز و علي اصغر شمیم. 
دو مورد دیگر مربوط به پس از انقالب اند؛ نخست کتابي بدون 

آموزش تاريخ
 در كتاب ماه تاريخ و جغرافيا

ذکر مؤلف یا مؤلفان، و دوم کتاب »تاریخ ایران و جهان )1(« که 
هم اکنون کتاب درسي دانش آموزان سال دوم رشته ي ادبیات و 
دکتر عبدالرسول  مسعود جوادیان،  قلم  به  انساني است،  علوم 

خیراندیش، محمدعلي علوي کیا و دکتر طوبي فاضلي پور.
این  نویسنده ي  میرهادي حسیني،  تاریخ در وب:  آموزش   
پرداخته  تاریخ  آموزش  با  مرتبط  سایت هاي  معرفي  به  بخش،  

است.
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درسي  برنامه هاي  با  آشنایي  منظور  به  مذکور  مجموعه ي 
نویسنده ي  است.  شده  تدوین  نژادپرستي  زمینه ي  در  اسراییل 
ابتدایي  کتاب با مطالعه و بررسي شانزده کتاب درسي مدارس 
اسراییل در دروس مطالعات اجتماعي شامل تاریخ و جغرافیا، بر 
آن است تا با سود جستن از متون این کتاب ها در زمینه ي تربیت 
نژادي، ادعاهاي دروغین صهیونیست ها را بیان و حقایق واقعي 
را تشریح کند. نگارنده در ادامه ي مقدمه، یکي از مأموریت هاي 
)اسراییل(  قدس  اشغالگر  رژیم  آموزش وپرورش  نظام  اصلي 
به  نسبت  دشمني  و  نفرت  ایجاد  و  دیگران  از  ترس  تولید  را 
عرب ها در افکار نوجوانان اسراییلي مي داند. برنامه هاي درسي، 
بهترین وسیله ي مؤسسات اسرائیلي در تحقق این اهداف هستند 
مرحله  این  بودن  زیربنایي  را  ابتدایي  مرحله ي  بررسي  و علت 
ابتدایي در  براي مراحل بعدي آموزش و نقش اساسي دوره ي 
شکل گیري شخصیت دانش آموزان مي داند. البته اسراییلي ها هم 

این دوره را مهم ترین مرحله ي آموزش مي دانند.
با مطالعه ي این کتاب و اطالع از نفوذ برنامه هاي نژادپرستي 

در کتاب هاي درسي، مي توان پي برد که علت 
تشکیل تروریسم دولتي صهیونیست ها چیست. 
آمادگي  براي  ابزاري  درسي  برنامه هاي  این 
حس  دادن  دانش آموزان،  نظامي  و  روحي 
برتري نژادي و اعتماد به نفس به آن ها هستند. 
زنده  آن ها  در  جنگ طلبي  روح  این گونه، 
صهیونیست ها  اهداف  به  رسیدن  و  مي شود 
است،  اعراب  سرزمین هاي  تصرف  همان  که 
اعراب  که  چرا  مي شود.  امکان پذیر  راحتي  به 
خلق  یهودیان،  و  منفي  افرادي  متون،  این  در 

برگزیده معرفي شده اند.
عبري  متون  فصل،  هر  انتهاي  در  مؤلف 

مربوط به فصل را توضیح داده است.

دکتر حامد عمار از استادان دانشگاه مصر که به پدر علوم تربیتي 
بیان  ضمن  کتاب،  این  ابتداي  در  مقدمه اي  در  است،  معروف 
درسي  برنامه هاي  نژادپرستي،  موضوع  مورد  در  خود  خاطرات 

اسرائیل را آینه ي تمام نماي نژادپرستي علیه اعراب مي داند.
در فصل اول، مؤلف متون کتاب هاي درسي را در مورد پست 
شمردن اعراب ذکر و اهداف صهیونیست ها را از این کار بررسي 
مي کند. در متن اول، اعراب )فلسطیني ها( با صفات زشتي نظیر 
افعي، حشرات موذي و... توصیف شده اند. در متن دوم، عرب ها، 
نویسنده، هدف  معرفي شده اند.  توطئه گر  و  دزد هاي خون آشام 
از این عمل را بد جلوه دادن شخصیت اعراب بین نسل آینده ي 

صهیونیست ها مي داند.
و  دانسته  تروریست  و  شیاد  افرادي  را  اعراب  سوم،  متن 
بچه ها را به هشیاري در برابر اعراب فرومایه دعوت کرده است. 
هم چنین عرب ها را به آدمکشان خون آشام، گدایان سمج و محتاج 
صدقه هاي یهودیان تشبیه کرده و در مقابل، خود را افرادي دانسته 
که براي عرب هاي فقیر صدقه جمع مي کنند و 

به فلسطیني ها کمک نقدي مي کنند.
رژیم  که  است  متوني  شامل  دوم  فصل 
درخصوص  درسي  کتاب هاي  در  اسراییل 
برتري نژاد یهود آورده و خود را قوم برگزیده ي 
خدا معرفي کرده است. در این متون، عرب ها 
و  بي کار  افرادي  را  آن ها  و  کرده  تحقیر  را 

آموزش نژادپرستى 
در برنامه هاى درسى ارسائيل

اکرم علیخاني

مؤلف: صفا محمود عبدالعال
مترجمان: رضا حکیم زاده و سید موسي 

علیزاده طباطبایي
انتشارات وزارت  و  ناشر: مرکز چاپ 

خارجه، چاپ اول: تابستان 1386
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خوش گذران نشان داده است. در عوض، نژاد یهود را در طول 
تاریخ خالص و پاک دانسته اند.

صهیونیست ها براي خراب کردن ذهنیت نوجوانان اسرائیلي 
بین  مقایسه ي  با  درسي شان،  کتاب هاي  در  عرب ها،  به  نسبت 
تقابل  و  برتري  به  اعراب،  عقب افتادگي  و  اسراییل  پیشرفت 
این  هفتم  متن  در  کرده اند.  اشاره  عرب ها  بر  یهودیان  فرهنگي 
گرفته  عرب صورت  یک  و  یهودي  یک  بین  مقایسه اي  فصل، 
است که در آن تالش شده، فرد عرب براي بچه هاي اسراییلي، 
فرد  مقابل،  در  و  کند  جلوه  مسلح  و  خشن  عقب مانده،  فردي 
بودن  مسلح  مخالف  و  مسالمت آمیز  پیشرفته،  شخصي  یهودي 
معرفي شود. در ادامه ي این فصل، نگارنده نشان داده است که 
صهیونیست ها چگونه فعالیت هاي دانشمندان مسلمان در مسائل 
علمي را پنهان مي کنند و پیشرفت هاي آنان در زمینه هاي گوناگون 

را به غرب نسبت مي دهند.
سلسله  در  نژادي  تبعیض  زمینه ي  در  کتاب،  سوم  فصل 
از  بهره گیري  با  مؤلف  قسمت،  این  در  است.  اجتماعي  مراتب 
متون موجود، تبعیض یهودیان با عرب ها و یهودیان با خود را 
نشان داده است که حتي بین مهاجران یهودي اروپایي و مهاجران 
قرن  اولیه ي  سال هاي  »در  دارد:  وجود  تفاوت  عرب  یهودي 
بیستم، هر محله ا ي پذیراي تعدادي مهاجر شد که وابستگي هایي 
با یکدیگر داشتند مثاًل خانواده هاي ممتاز در خانه هاي ممتاز و 
گروه یمني ها در مخالوت ]خانه هاي کوچک و فقیرانه[ اسکان 

داده شدند ...« ]ص 85[.
و این گونه بین یهودیان عرب تفاوت قائل شدند. هدف از 
به جاي  کارگر  عنوان  به  آنان  از  استفاده  یهودیان عرب،  انتقال 
کارگران عرب فلسطیني بود. طبقات فرودستي که گاه از شدت 
فقر لباس نداشتند و این فاصله  ي طبقاتي در همه ي زمینه ها چون 
مي شود.  مشاهده  و...  اعیاد  مراسم  درامد،  دانشگاه ها،  سهمیه ي 
در این فصل مؤلف نشان داده است که صهیونیزم ها چگونه از 
ظلم هایي که در نقاط گوناگون جهان در طول تاریخ به یهودیان 

شده است، به نفع خود و علیه اعراب بهره برداري مي کنند.
فصل چهارم به ادعاهاي حقوق تاریخي در سرزمین اسرائیل 
بنیان گذار صهیونیست سیاسي  تئودور هرتزل،  دارد.  اختصاص 
اندازه اي وسیع خواهد  به  اسرائیل  »مرزهاي کشور  است:  گفته 
بود که مرزهاي دولت هاي داود و سلیمان را فراگیرد. این مرزها 
و  بود.« ]ص 113[  مهاجران خواهد  افزایش  و  نیازها  براساس 
این گونه توسعه طلبي هاي صهیونیست ها و گسترش شهرک سازي 

مهاجرت یهودیان به فلسطین و... آغاز گشت.
در  کرات  به  که  را  اصطالحاتي  برخي  آخر،  در  نگارنده 
انتخاب و تشریح کرده است؛  کتاب هاي درسي تکرار شده اند، 
بدون  ملت  و  ملت  بدون  سرزمین  اسرائیل،  سرزمین  جمله:  از 

سرزمین، نقش مهاجران اولیه و... .
و  پنجم  کالس  دانش آموزان  اردوهاي  تشکیل  پنجم:  فصل 
آثار  و  اماکن  با  آن ها  با سرزمین است که در  آشنایي  اردوهاي 
فصل  این  متون  در  مي شوند.  آشنا  اسرائیل  به  مربوط  تاریخي 
جوالن، اردن و جنوب لبنان، جزو مناطق الینفک اسرائیل معرفي 

شده اند. آموزش وپرورش صهیونیست ها مي کوشد دانش آموزانش 
را با چگونگي روابط اسراییل با کشورهاي خاورمیانه آشنا کند.

از  آنان  دائم  ترس  و  اسرائیل  امنیتي  وضعیت  ششم:  فصل 
دیگران را نشان مي دهد. این نگراني ها از ابتداي مهاجرت یهودیان 
آغاز شده و آنان را به آموزش نظامي کشانده است. آنان از ترس 
نظامي  مراکز  عنوان  به  را  شهرک ها  غالبًا  فلسطیني ها،  حمله ي 
تأسیس کرده اند و نگهباني از معابر را با دقت انجام مي دهند و به 
شکلي آماده اند که هر لحظه مي توانند به کشوري حمله کنند. ترس 
آن ها یکي از دالیلي است که نمي گذارند کمکي به اردوگاه هاي 
فلسطیني برسد. صهیونیست ها در کتاب هاي درسي شان، متوني 
آورده اند که احساسات دانش آموزان را علیه فلسطیني ها تحریک 
و بچه ها را براي مقاومت در برابر عرب ها و سرکوب آن ها از 
طریق ترور و ورود به ارتش اسراییل آماده مي کند. در حالي که 
در هیچ کتاب درسي اسرائیل، به رفتار غیرانساني صهیونیست ها 
نشان  با  آنان  است.  نشده  اشاره اي  فلسطین  بي دفاع  مردم  علیه 
دادن قدرت یهودیان، به دانش آموزانشان اعتماد به نفس و افتخار 

به خود را مي آموزند.
عنوان  با  کتاب  پایاني  فصل  در  نویسنده  هفتم:   فصل 
»یهودي کردن بیت المقدس« نشان مي دهد که در دوره ي ابتدایي، 
کتاب هاي درسي به ویژه اجتماعي، تاریخ و جغرافیا، به شکلي 
تدوین شده اند که سرزمین اسراییل مساوي با تاریخ یهود تصور 
اصلي  منبع  یهودیت«،  قدیم  »تاریخ  چارچوب،  این  در  شود. 
استراتژي صهیونیستي در تمامي زمینه ها اعم از عملي و نظري 
است و کتاب هاي درسي مهم ترین وسیله ي تحقق آن است. در 
حقیقت، تاریخ مذهبي یهود تا حد زیادي بر تفکر صهیونیستي 
نقش داشته و اسرائیل برنامه هاي متجاوزانه و توسعه طلبانه ي خود 
را از این تاریخ اخذ کرده است. اسرائیل براي آموزش وپرورش 
در  آموزش وپرورش  زیرا  است،  قائل  فوق العاده اي  اهمیت 
تحقق جامعه ي یهودي نقش عمده اي دارد.« ]ص 185[ مؤلف 
در این فصل، عالوه بر ارائه ي متوني درخصوص یهودي کردن 
مرکز  )بیت المقدس(  »اورشلیم  کتاب  از  متوني  بیت المقدس، 
در کالس سوم  که  است  آورده  یهود«  معنوي خلق  و  فرهنگي 

ابتدایي تدریس مي شود.
متن اول: »اورشلیم، شهر مقدس و پایتخت ابدي اسراییل. 
هر سنگي از سنگ هاي موجود در اورشلیم داستان هاي کهني 
در سینه دارد و روي هر یک از آن ها، تاریخي از انتظار، صلح، 
جنگ، بدبختي و تبعید نقش بسته است؛ تاریخي که به 3800 
اسرائیل  تو، من  و  براي من  ]اورشلیم  باز مي گردد.  قبل  سال 

را کشف کردم، ص 5[« ]ص 190[.
ابدي  پایتخت  و  مقدس  شهري  »اورشلیم.  دوم:  متن 
نیست،  نقشه هاي جهان  در  نقطه  فقط یک  این شهر  اسراییل. 
زندگي  از  نمادي  اورشلیم  است.  نماد  یک  و  تفکر  یک  بلکه 
مرکز  ]اورشلیم  مي آید.  حساب  به  یهود  خلق  پیروزي هاي  و 
جغرافي  کتاب  درسي  کتاب  یهود،  خلق  روحاني  و  فرهنگي 
و  فرهنگ  آموزش،  وزارت  و  درسي  برنامه هاي  براساس 

ورزش اسرائیل[« )ص 191(.
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.1384

اول  چاپ  بخشایش،  آریا  یحیی  اهتمام  به  چهارم:  جلد 
.1387

شرکت انتشارات سوره ی مهر
از آن جایی که جریان فراماسونری در تاریخ معاصر ایران از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، تهیه و تنظیم منابع دقیق و مدون 
با اسلوب علمی درباره ی هویت سازمان جهانی فراماسونری و 

تاریخچه ی آن در ایران نیز بسیار مهم جلوه می نماید.
ازجمله  ایران«  در  فراماسونری  آغازین  »تاریخ  کتاب 
پرونده ی   130 از  بیش  براساس  که  می رود  به شمار  کتاب هایی 
لژ  )نخستین  ایران  بیداری  فراماسونری  لژ  آرشیو  در  موجود 

رسمی تشکیل شده در ایران( نگاشته شده است.
هنری  حوزه ی  اسناد  مرکز  و  کتاب خانه  در  اسناد  این 
فرانسه  زبان  به  هم  و  فارسی  زبان  به  هم  و  می شده  نگه داری 
بوده است. بخشی از این اسناد ابتدا در روزنامه ی ایران منتشر 
اما پس از معرفی صاحبان پنجاه پرونده، این کار متوقف  شد، 

معرفے 
فریده حشمتي
 سرگروه تاریخ. شهر تهران

كتاب

شد و تهیه کنندگانش به این نتیجه رسیدند که این اسناد را به 
روش موضوعی و تحلیل سند به سند ادامه دهند که به طرح این 

مجموعه انجامید.
مجموعه اسناد لژ بیداری ایران عبارت است از 121 پرونده 
ایران را بر خود دارد و به ترتیب  بیداری  لژ  نام 121 عضو  که 
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از شماره ی 1 تا 121 شماره گذاری شده است. هم چنین هشت 
پرونده دیگر نیز وجود دارد که نام هشت عضو دیگر روی جلد 
آن ها نقش شده، منتها آن ها را شماره گذاری نکرده اند. در بررسی 
مقدماتی، دلیل عدم شماره گذاری این پرونده ها را نگه داری در 
نیز  این رو، هشت پرونده ی دیگر  از  دو محل متفاوت دانستند. 
شماره گذاری شدند. بدین ترتیب، مجموعه صاحب 129 پرونده 

از اعضای رسمی لژ شد.
دو  که  داشته  وجود  نیز  دیگر  پرونده  شش  این،  بر  عالوه 
مورد از آن ها شماره ی مشخصی نداشتند و به افراد معینی مربوط 
نبودند، اما عنوان هر پرونده روی جلد آن نوشته شده بود. این 
متفرقه ی  اسناد  که  افراد«  »متفرقه ی  از  بودند  عبارت  عنوان  دو 
مربوط به اشخاص گوناگون )عمدتًا اعضای لژ( در آن نگه داری 
می شد و »متفرقه ی شرق اعظم« که مکاتبات متفرقه با لژ گراند 
اوریان فرانسه )لژ مادر( در آن نگهداری می شد. چهار پرونده ی 
داشتند؛  مشخص  عنوان  و  شماره  هرکدام  که  بودند  هم  دیگر 
ازجمله: »انتخابات ساالران«، حاوی نتایج انتخابات داخلی برای 
»متفرقه   .1912 و   1911 سال های  در  لژ  تعیین صاحب منصبان 
لژها« حاوی مکاتبات متفرقه ی لژ بیداری ایران با دیگر لژهای 
جهان، »ضامن دوستی« حاوی مکاتبات مربوط به مبادله ی ضامن 
باالخره  و  لژهای جهان،  دیگر  و  ایران  بیداری  لژ  میان  دوستی 
مربوط  اسناد  و  مدارک  آن  در  که  لژ«  طرف  از  بیگانگان  »سیر 
به ورود داوطلبان به لژ نگه داری می شده است. بعید نیست که 
سایر  که  باشد  مربوط  دیگری  مجموعه ی  به  پرونده  چهار  این 

بخش های آن در دست نیست.
بدین ترتیب، تعداد پرونده های موجود در مجموعه ی اسناد، 
به 135 پرونده و در مجموع 735 برگ سند می رسد. البته تعداد 
بسیاری از این سندها جنبه ی تکراری داشتند. نمونه ی این دسته 
از اسناد، نامه های درخواست برای ارتقای درجه و ازدیاد حقوق 
است که در بیشتر پرونده ها، به شکل یکسان وجود دارد. برخی 
تنها روی جلد  از هر نوع سند هستند و  پرونده ها کاماًل خالی 
آن ها نام عضو صاحب پرونده نوشته شده است. در بعضی نیز 
بیشتر از یک یا دو سند دیده نمی شود و در بعضی دیگر نزدیک 
به 20 سند و یا بیشتر وجود دارد. اسناد موجود در هر پرونده، 

در چند دسته طبقه بندی شده اند:
1. یادداشت ها و نوشته هایی کوتاه با عنوان معرفی نامه.

نیز  را  افراد  مشخصات  گاه  که  عضویت  تقاضانامه های   .2
دربرمی گیرد.

سابقه ی  که  پرونده ها  صاحبان  امضای  با  نوشته هایی   .3
ماسونی افراد را قبل از ورود به لژ مشخص کرده است.

اکثر  در  که  راپورت  فرم های  یا  احوال  تفتیش  برگه های   .4
پرونده ها از سه عدد تجاوز نمی کند.

5. یادداشت هایی که صاحبان پرونده ها نوشته و از لژ تقاضای 
ارتقای رتبه و یا افزایش مواجب )حقوق( کرده اند.

6. مراسله های اداری که بین گراند اوریان فرانسه و لژ بیداری 
ایران، درباره ی پذیرش عضویت و یا اخراج و محو اسم اعضا، 
اسناد موجود در هر پرونده، در  رد و بدل شده است. تصاویر 

پایان شرح موضوع آن پرونده آورده شده است.
و  هنرمند  از  متنوعی  طیف  ایران،  در  بیداری  لژ  اعضای 

صنعتگر گرفته تا نظامی و سیاستمدار را شامل می شده است.
نیست.  یکسان  کتاب  این  در  موجود  زندگی نامه های  حجم 
شرح برخی به اختصار آمده و برخی به تفصیل. دلیل این تفاوت 
دو چیز است: نخست، میزان اهمیت افراد و نقش آنان در تاریخ 
موجود  اطالعات  میزان  دوم،  و  ایران؛  بیداری  لژ  در  و  معاصر 

درباره ی آنان.
در برخی موارد، فقر اطالعات موجب شده است که شرح 
نمونه،  برای  شود؛  بیان  اختصار  به  مهم  یک شخصیت  زندگی 
زندگی اردشیر جی به اختصار آمده است و دلیل آن نیز کمبود 
اطالعات بوده و نویسنده ی این کتاب اظهار امیدواری کرده است 

که در آینده محققان دیگر درباره ی او بیشتر بیابند و بنویسند.
»قانون  کتابچه ی  یک  شد،  یاد  که  پرونده هایی  بر  عالوه 
و  فرانسه  اعظم  شرق  عمومی  نظام نامه ی  حاوی  اساسی«، 
اسناد  دیگر  کنار  در  نیز  ایران  بیداری  لژ  نظام نامه ی خصوصی 
مجموعه وجود داشت. در نخستین صفحه ی این کتابچه، تصویر 
نصراهلل  سید  )فروغی(،  ذکاءالملک  محمدعلی خان  سه نفره ی 
تقوی و میرزا حسین خان دبیرالملک که مترجمان قانون اساسی 
بیداری  لژ  نظام نامه ی خصوصی  تدوین کنندگان  و  فراماسونری 
قلم و مرکب،  با  بوده اند، چاپ شده و در پشت صفحه،  ایران 
اسامی 16 تن از اعضای لژ نوشته شده است. دلیل نوشتن این 
کتابچه متعلق به او بوده است،  اسامی توسط فردی که احتماالً 

به روشنی معلوم نیست.
مفاهیم  بیان  از  اعم  کلیاتی  به  مجموعه،  این  اول  جلد  در 
تاریخچه ی  و  فراماسونری  پدیده ی  ماهیت  درباره ی  عمومی 
آغازین آن در ایران، و چگونگی تأسیس و پایان کار نخستین لژ 

رسمی در ایران به نام »لژ بیداری ایران« پرداخته شده است.
زندگی نامه ی  شرح  حاوی  کدام  هر  آن  از  پس  جلد  سه 
افراد و اسناد موجود در پرونده ی آن ها و تصاویر اسناد است؛ 
است.  مزبور  لژ  عضو  چهل  شامل  دوم  جلد  که  بدین ترتیب 
ازجمله شخصیت های قابل ذکر در این مجلد می توان از حاجی 
سیاح، تقی زاده، اردشیر جی، آقامیرزا محمدصادق طباطبایی، 

ذکاءالملک و میرزا محمدعلی خان تربیت نام برد.
است.   80 تا   41 شماره های  پرونده های  شامل  سوم  جلد 
نواب،  حسینقلی خان  می توان  آن  شاخص  چهره های  از 
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هدایتقلی خان، دخو )میرزاعلی اکبرخان قزوینی مشهور به دهخدا(، 
آقا شیخ ابراهیم زنجانی، سردار اسعد، صمصام السلطنه، میرزا 
ابوالحسن خان فروغی، وثوق الدوله، مشیرالدوله، صنیع الدوله و 

قوام السلطنه را نام برد.
را شامل  تا 121  پرونده ی شماره ی 81  از  نیز  جلد چهارم 
مسیو  از:  این جلد عبارت اند  می شود. چهره های شناخته شده ی 

یپرم، کمال الملک، مخبرالسلطنه و ثقه الملک.
در زمینه های فراماسونری، کتاب ها و مقاالت متعددی نوشته 
ایران«،  در  فراماسونری  و  »فراموشخانه  کتاب  اما  است،  شده 
که  است  کتابی  مهم ترین  یقین  به  رائین،  اسماعیل  نوشته ی 
تاکنون در این باره به چاپ رسیده است. نکته ای که در این جا بیان 
با آن چه که  آن ضرورت دارد، آن است که مجموعه ی موجود 
اسماعیل رائین تحت عنوان پرونده های اعضای لژ مورد استفاده 
قرار داده، کاماًل متفاوت است. آن چه در این مجموعه آمده است، 
در بایگانی لژ بیداری ایران نگه داری می شده و آن چه که اسماعیل 
رائین مورد استفاده قرار داده، پرونده های شخصی اعضاست که 
در خانه های ایشان و توسط خود آن ها محافظت می شده است. 
رائین  اسماعیل  را  پرونده ها  این  قریب به اتفاق  اکثر  شده،  گفته 
پس از مرگ اعضا از خانواده های ایشان خریداری کرده است. 
دیپلم های  رائین،  استفاده ی  مورد  مدارک  در  سبب،  همین  به 
به  شود،  نگه داری  عضو  خود  نزد  باید  قاعدتًا  که  فراماسونری 
کرات دیده می شود. اما در این مجموعه، حتی یک مورد دیپلم 
هم وجود ندارد. متقاباًل مکاتبات لژ بیداری ایران با دیگر لژهای 
به وفور  مجموعه  این  در  گوناگون،  موضوعات  درباره ی  جهان 
دیده می شود، اما در مدارک مورد استفاده ی رائین، کمتر چنین 
چیزی را می بینیم. از این رو، اگر اسناد و مدارک گردآوری شده 
اعضا  درباره ی  اطالعات خوبی  توانسته  رائین  اسماعیل  توسط 
ارائه کند، مدارک موجود در این مجموعه نیز حاوی اطالعات 
»هویت  و  ایران«  بیداری  لژ  »ویژگی های  درباره ی  ارزشمندی 

سازمان های فراماسونری« است.
در این کتاب، با توجه به ضعف منابع موجود در زبان فارسی، 
تالش شده است عالوه بر انتشار اسناد و اطالعاتی درباره ی لژ 
ریشه یابی  ایران  در  فراماسونری  سازمان  تشکیل  ایران،  بیداری 
زمینه ساز  درواقع  که  شبه ماسونی  محافل  و  مجامع  به  و  شود 

شکل گیری لژ فراماسونری در ایران بوده اند، پرداخته شود.

ـ 1359(، دو جلد کتاب شناسي دفاع مقدس )1381

به اهتمام فیروزه برومند، مؤسسه ي انتشارات قدیاني و نشر 

صریر، چاپ اول 1384.
جلد اول کتاب شناسي دفاع مقدس، در 678 صفحه و هفت 
بخش به این شرح، به معرفي توصیفي 1744 عنوان کتاب پرداخته 
است: کلیات، تحقیق و بررسي، یادداشت ها و گزارش ها، فني و 
و  849 صفحه  در  دوم  جلد  ادبیات.  و  هنر  پزشکي،  مهندسي، 
سه بخش به این شرح به معرفي توصیفي 1553 عنوان پرداخته 
از  کدام  هر  نوجوانان  و  کودکان  وصیت نامه،  زندگینامه،  است: 
بخش هاي کتاب به جز بخش فني و مهندسي، بخش پزشکي و 
بخش وصیتنامه ـ به عناوین جزئي تر تقسیم شده اند. در بخش 
کلیات، عناویني نظیر کتاب شناسي ها و فهرست ها، فرهنگ ها و 
هم چون  عناویني  بررسي،  و  تحقیق  بخش  در  دایره المعارف ها، 
روزشمارها، بررسي و تحلیل حقوقي، و بررسي و تحلیل نظامي؛ 
در بخش یادداشت ها و گزارش ها، عناویني مانند فعالیت نهادها، 
پیام ها و سخن راني ها، در بخش هنر، عناویني نظیر  سفرنامه ها، 
ادبیات،  بخش  در  نقاشي،  و  کاریکاتور  عکس،  خوش نویسي، 
عناویني مانند نقد و بررسي، نامه ها، رمان ها و داستان ها، شعر و 
سروده ها و نوحه ها، در بخش خاطرات عناویني نظیر خاطرات 
نوجوانان  و  کودکان  بخش  در  و  فردي  خاطرات  و  آزادگان 
روزشمارها،  فرهنگ ها،  عمومي،  اطالعات  هم چون  عناویني 
عقیدتي، سفرنامه ها، هنر عکس، هنر نمایشنامه  و خاطرات جاي 
نمایه ها«  »بخش   نام  به  بخشي  داراي  هم چنین  کتاب  گرفته اند. 
نمایه  نمایه موضوعي،  نمایه پدیدآورنده،  است که خود شامل: 

عنوان، نمایه ناشران و نمایه فروست مي باشد.
شده  منتشر  کتاب هاي  با  اولیه  آشنایي  براي  گردآورنده 
درباره ي دفاع مقدس، از کتاب شناسي هاي متفاوتي استفاده کرده 
کتاب خانه ي  جمله  از  مختلف،  کتاب خانه هاي  به  مراجعه  با  و 
کتاب خانه ي  مقدس«،  دفاع  ارزش هاي  نشر  و  آثار  حفظ  »بنیاد 
همه ي  مقاومت  هنر  و  ادبیات  دفتر  کتاب خانه ي  ایران،  ملي 

کتاب ها را دیده و بررسي کرده است.
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در معرفي کتاب ها از »روش چکیده نویسي راهنما« استفاده 
شده است. در مورد کتاب هایي که بخش هایي از آن ها به جنگ 
به طور  را  مربوطه  بخش هاي  یا  بخش  گردآورنده  بوده،  مربوط 

مشروح معرفي کرده است.
اصلي  اطالعات  کتاب،  هر  براي  شده  ارائه  اطالعات  در 
کتاب شناسي شامل نام کتاب، نام پدیدآورنده، / پدیدآورندگان، 
محل نشر، ناشر، تعداد صفحات، وضعیت تصویر، و در صورت 
ارائه ي  از  موجود بودن، شمارگان کتاب آورده شده است. بعد 
اطالعات کتاب شناختي، هر کتاب در چکیده اي بین 5 تا 15 سطر 

معرفي شده است.
آقاي  عهده ي  بر  کتاب  این  تدوین  بر  علمي  نظارت 
محسن پرویز بوده و برخي مسئوالن معاونت انتشارات بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس نیز، ناظر علمي و گردآورنده  
این که  ضمن  مقدس«،  دفاع  »کتاب شناسي  رسانده اند.  یاري  را 
یادگارهاي بسیاري از دوران دفاع مقدس را به صورت خالصه 
در عرصه ي  را  پژوهشگران  نیاز  مي کند،  معرفي  به عالقه مندان 

پژوهش در مورد دفاع مقدس برآورده مي کند. 

دا؛ خاطرات سیده زهرا حسیني
 

تهران شهر   11 منطقه ي  دیني.  دبیر   
به اهتمام: سیده اعظم حسیني

ناشر: انتشارات سوره مهر، چاپ شصت و پنجم، 1388

در دفاع هشت ساله ي ملت ایران در برابر یک تجاوز جهاني، 
آن چه تاکنون از تصویر و نقش زنان نشان داده شده، سایه هاي 
در  بود،  در صحنه هاي جنگ  آنان  قدرت  پر  از حضور  مبهمي 
پیدا و  را لشگر  این دفاع مقدس  بار  از  نیمي  حالي که حداقل 
ناپیداي زنان به دوش کشیده اند. سیده زهرا حسیني یکي از این 
سایه ها بود که خورشید وجودش سال ها در پشت ابرهاي نازاي 
تبلیغات باقي ماند و نقش جهادي او دیرتر دیده شد. تا این که 
در سال 1380 سیده اعظم حسیني، از واحد بانوان دفتر ادبیات و 
هنر مقاومت حوزه ي هنري،  دست به کار شد تا مبادا غبار غفلت 
روزگار، چنین یادمان هاي ارزشمندي را در امواج فراموشي خود 
بپوشاند. وي که در سال 59، در اثر ترکش خمپاره، از ناحیه ي 
کمر، ستون فقرات و بازوي چپ مجروح شد، با صبوري تمام 
در پیش از هزار ساعت مصاحبه ي حضوري، خاطراتش را ثبت 

کرد.
او تحوالت سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و... کشور عراق را 
در زمان رژیم بعث و اوضاع مناطق جنوبي ایران را قبل و بعد 
از انقالب، به واقع بیان مي کند و غائله ي تجزیه ي خوزستان را 
که سازماني به نام »جبهه ي رزمندگان عرب« با گرایش افراطي، 

قومي ـ عربي صورت داد، به روشني به خواننده منتقل مي کند.

حسیني  زهرا  سیده  خانم  خاطرات  مجموعه  »دا«  کتاب 
است که در خانواده اي مذهبي و سیاسي رشد یافت. به خاطر 
مهاجرت  خرمشهر  به  عراق  از  پدرش،  سیاسي  فعالیت هاي 
کردند و تا آخر جنگ، در تمامي مراحل انقالب و جنگ، همراه 
خانواده اش خصوصًا پدر، برادرش علي و خواهرش لیال، حضور 

مستمر داشتند.
با  بود،  ساله   17 دختري  جنگ  اول  روزهاي  در  که  او 
مي کشاند؛  جنگي  مناطق  جاي  جاي  به  را  خواننده  خاطراتش 
و  غسل  براي  که  شهدا  انبوه  شهدا،  قبرستان  خون،  جوي هاي 
کفن شدن به صف شده بودند و بیمارستان هاي مملو از مجروح. 
را  شیر  بود.  افتاده  باغچه  گوشه ي  که  آبي  شلنگ  طرف  »رفتم 
بعد  را که  اول دست هایم  باز کردم. خدا را شکر، آب مي آمد. 
بودم، شستم.  کرده  مکینه، خاک مال  پیرمرد  مغز  کردن  از جمع 
بعد آن ها را پر از آب کردم و به طرف دهان بچه بردم. صداي 
ولي  کرد.  نزدیک تر  آب  به  را  دهانش  و  شد  آرام تر  گریه اش 
سریع سرش را برگرداند و گریه اش را از سر گرفت. صورتش 
بود،  آویزان  گردنش  به  که  را  پستانکي  کردم  سعي  شستم.  را 
در دهانش بگذارم، اما جیغ مي کشید و سرش را عقب مي برد. 
بغض  دوباره  کنم،  ساکتش  نمي توانم  راهي  هیچ  با  دیدم  وقتي 
به  و  مي دیدم  که  را  بچه  بي تابي هاي  انداخت.  گلویم چنگ  به 
بي کسي و بي پناهي اش که فکر مي کردم، مي خواست دلم بترکد. 
دیگر نتوانستم جلوي اشک هایم را بگیرم. رفتم توي همان وانت 
چهره ي  نشستم.  بودند،  جنازه هایش  تخلیه ي  مشغول  هنوز  که 
زن هاي کشته شده جلوي نظرم آمد. یعني کدام یک از آن ها مادر 

این طفل معصوم بود؟!« ]ص 284[.
»دا« رمان یا داستاني غم انگیز نیست، قصه ي تحمل یک نسل 
است؛ قصه ي غصه هاي مادران شهید؛ قصه ي جنازه هاي بي سر، 
ناتمام  قصه ي  ملت.  یک  رشادت  قصه ي  شده.  لهیده  بدن هاي 

شیعه و قصه ي شنا در دریاي شهادت است: 
»یک لحظه احساس کردم بهتر است خودم پیکر بابا را توي 
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قبر بگذارم. در حالي که صدایم از بغض مي لرزید، ولي خودم را 
کنترل مي کردم تا نشکنم. رفتم توي قبر و گفتم بابایم را بدهید. 
دا که مرا داخل قبر دید، گریه و زاري اش بیشتر شد. شروع کرد 
به صدا کردن بابا و برادرانش. هر لحظه آتشي که دا مي سوزاند؛ 

بیش تر مي شد. به دا گفتم: مگر قول ندادي بي تابي نکني!
یکي از غسال ها آمد توي قبر مردها جلو آمدند و پیکر بابا 
قبل،  از  وحشت زده تر  بچه ها  و  مي کشید  جیغ  دا  برداشتند.  را 
دیگر  بوسیدم.  و  فشردم  را روي سینه ام  بابا  ناله مي کردند. سر 
کردم  احساس  رفت.  بدنم  تمام  از  جان  کنم.  تحمل  نتوانستم 
سرم در حال انجماد و کوچک شدن است. داشتم آب مي شدم. 
نمي توانستم گریه کنم. تمام نیرویم را جمع کردم و به زحمت 

گفتم »دیگر نمي توانم، یکي کمکم کند« ]ص 209[.
هنوز هفتم پدر نشده بود. روز ششم بود که علي به شهادت 
رسید.« این جاست که دا قصه ي تحول یک ملت است و قصه ي 
صبوري یک نسل. چنان که مي خوانید: »به چشم هاي نیمه باز و 
پیکر را  علي خیره بودم که حسین گفت:  لبخند روي لب هاي 
بدهید. به عقب برگشتم. حسین و پیرمردي که تلقین مي داد، با 
یکي از غسال ها توي قبر بودند. گفتم: من خودم مي خواهم علي 
از سنگیني  نه  منتها  کردم کمرم شکست،  احساس  بخوابانم.  را 
پیکر علي که از سنگیني غم از دست دادنش. فکر مي کردم دیگر 
راست نمي شوم. دیگر هیچ چیز نمي خواهم. علي را خواباندم. به 
سختي در قبر نشستم. آرزو مي کردم اتفاقي بیفتد و من دیگر از 

آن جا بیرون نیایم، بمیرم و با علي دفن شوم« ]ص 360-361[.
زندگي مردم جنگ زده، گوشه ي دیگري از مصائب جنگ بود 
که »دا« در البه الي صفحات خود، خوب بدان پرداخته است، چرا 
که نویسنده سال ها را با همشهریانش در کمپ هایي در ماهشهر 
تا  بود  اسرا  اردوگاه  بیشتر شبیه  که  سر کرده است؛ کمپ هایي 
خانه. یک کانکس دوازده متري با موکت فرش شده و دو طرف 
دو  فن کوئل  یک  و  فلزي  کمد  یک  طبقه،   دو  تخت  دو  اتاق، 

منظوره.
وضعیت مالي جنگ زدگان هم مسائل خاص آن ها بود که 
دادن عزیزانشان و جراحات  از دست  کنار غم  در  خانواده ها 
در  آوارگي  و  شدن  بي خانمان  و  خانواده  اعضاي  جسمي 
گرم،  غذاي  جاي  به  بعدها  بودند.  درگیر  آن  با  کمپ ها، 
با  البته همین هم  بین خانوارها توزیع مي شد.  جیره ي خشک 
صف هاي طوالني نصیبشان مي شد. در این بین، خیلي وقت ها 
لباس هاي  از  مي شد؛  خدشه دار  شدت  به  افراد  عزت نفس 
بینشان توزیع مي شد و... آن جا که مي گوید: یک  مستعمل که 
یک  دختر  براي  تا  رفتم  غذا  توزیع  چادر  به  زن دایي  با  بار 
مسئول  به  دایي  زن  بگیرد.  شیر خشک  ماهه اش  چند  و  سال 
توزیع گفت: سهمیه ي شیري که مي دهید، براي بچه ام کفایت 
قوطي  یه  مي شود،  اگر  نکردیم.  پیدا  هم  بازار  توي  نمي کند. 
بدهید  یاد  بچه تان  به  کنم،  کار  چه  گفت!  مرد  بدهید.  دیگر 

بخورد!« کمتر 

دا برگشت به آبادان و قضایایي که پیش آمد، برخورد شهید 
چمران و جهان آرا با آن ها و اجراي محاکمه ي صحرایي زهرا و 
دوستانش، داستان هاي غم بار دیگري هستند که ماهیت بني صدر 

و هوادارانش را نمایاند.
جنگ با تمام بي رحمي هایش، با تمام نامالیمات و خشونتش، 
را چنان  ما  و جوانان  نوجوانان  این که  آن  و  داشت  یک ُحسن 
حماسه هایي  سال،  هشت  طي  مرد،  مردان  این  که  کرد  آزموده 
بي بدیل آفریدند. جنگي که در آن نگذاشتند حتي یک وجب از 
خاک وطن در تصرف دشمن بماند. در حالي که در طول تاریخ 
معاصر ایران، هر بار جنگي رخ داده بود، سران کشور بال استثنا 
مناطق استراتژیک کشورمان را تقدیم دشمن کردند تا از مهلکه  

جان سالم به در برند و پست و مقامشان محفوظ بماند.
این جاست که زهراي 17 ساله چنان صالبتي پیدا مي کند که 
با وجود مجروحیت در ناحیه ي کمر و درد مداوم، توان ماندن 
کنار مادر داغدار و خانواده اش را از دست مي دهد و وقتي دیگر 
نمي تواند به آبادان برگردد، راهي درمانگاه کمپ مي شود که در 

آن جا مشغول به کار مي شود.
درمان  تکمیل  براي  ناچار  کمرش،  عفونت  کردن  عود  با 
به مصطفي  بعد  که  میثاقیه  بیمارستان  اعزام مي شود.  تهران  به 
با هماهنگي قبلي جهان آرا، منتظر آمدن  نام داد،  خمیني تغییر 
زهرا بود.  علي چهار ماه آخر را در بیمارستان بستري بوده و 
وقتي خبر جنگ را شنید و پزشکان او را ترخیص نمي کردند، 
خیابان  توي  دوم  طبقه ي  از  را  خودش  مالفه ها،  گره زدن  با 
انداخت، اما موفق به فرار نشد. بار دیگر که براي زیارت قبور 
به جبهه رفت.  و  فرار کرد  بودند،  رفته  بهشت زهرا  به  شهدا 
علي  ساک  فقط  و  نبودند  زهرا  جراحي  عمل  موافق  پزشکان 
اسکان خانواده ي  براي  نامه اي رسمي هم  دادند.  تحویلش  را 
او  و  دادند  دستش  به  کوشک  ساختمان  در  اتاقي   در  زهرا، 

راهي ماهشهر شد.
راستي،  از  پس  است،  هستي  رود  زیباترین  جواني 
راستي،  عشق.  زالله هاي  با  دوستي  دوستي؛  و  نیرو  پاکي، 
مي گویم جنگ هشت  اما  بود،  تجربه  محک  کربال  مي گویند 
ماه  چهار  که  این  وجود  با  بود.  تجربه  هم محک  ما  ساله ي 
تا  بود  کرده  حبس  سینه اش  در  را  علي  شهادت  خبر  تمام 
بود،  تهران  به  مهاجرت  مخالف  شدیداً  و  نشود  متوجه  دا 
پاپا  نزد  خداحافظي  براي  پس  شد.  کارساز  دایي  اصرار 
بودند که دایي خبر  )پدربزرگ( و مي مي )مادربزرگ( رفته 

داد. پاپا  به  را  علي  شهادت 
 4/5 ساعت  نیاورد.  طاقت  بیشتر  صبح  اذان  تا  پیرمرد 
صبح اذان محزوني گفت که از طریق آن همه متوجه شهادت 
و  دا  ضجه هاي  و  پدربزرگ  مصیبت هاي  ذکر  شدند.  علي 
داغ  تا  بخوانید  کرد.  برپا  علي  شهادت  در  که  هنگامه اي 

شود. شعله ور  وجودتان  در  جنگ  شقایق هاي 
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اشاره
هر ساله روز 17 ماه می میالدی، مطابق با 28 اردیبهشت، از 
سوی »یونسکو«، روز جهانی میراث فرهنگی نامیده شده است. 
نام گذاری چنین روزی از سوی سازمان یونسکو، اهمیت میراث 
فرهنگی و لزوم توجه بیشتر به این ثروت بزرگ ملی را گوشزد 
آثار  مرمت  و  »پژوهشکده ی حفاظت  منظور،  همین  به  می کند. 
تاریخی« کارگاه یک روزه ای را با حضور جمعی از سرگروه های 

آموزشی درس تاریخ در محل این پژوهشکده برگزار کرد.
رییس  وطن دوست،  رسول  آقای  خوشامد گویی  با  کارگاه 
اظهار  پژوهشکده  معرفی  ضمن  نام برده  شد.  آغاز  پژوهشکده، 
در سال  تاریخی،  آثار  مرمت  و  »پژوهشکده ی حفاظت  داشت: 
1384 پس از گذشت 107 سال از ایجاد اولین کارگاه آثار سفالی 
در پایگاه باستان شناسی شوش، تأسیس گردید. این امر موجب 
خانه ی  بعدها  که  یابند  دست  مرکزی  به  ایرانی  مرمتگران  شد 

مرمتگران ایرانی نام گرفت.«
و گفت:  کرد  اشاره  معلمان  نقش  به  ادامه، وطن دوست  در 
وظیفه ی شما معلمان تاریخ این است که ارزش و جایگاه میراث 
فرهنگی و اشیای ارزشمند تاریخی را به دانش آموزان بشناسانید و 
فرهنگ نگه داری از آثار تاریخی را به صورت مردمی در آورید.«

هیئت  فدایی عضو  حمید  کارگاه،  استاد  و  اولین سخن ران 
علمی پژوهشکده، با مقاله ای تحت عنوان »مروری بر اقدامات 
حفاظتی و مرمتی برخی از آثار و اشیای تاریخی« بود. وی اظهار 
آن ها  شناخت  بدون  تاریخی  آثار  از  حفاظت  »موضوع  داشت: 
ناممکن است. شناخت ویژگی های فنی اثر و شناخت مفهومی 
آن هاست که موجب کمک مؤثر به فرایند حفاظت اثر با حفظ 
اصالت آن می شود. در حفاظت آثار تاریخی هنگام حفاری باید 

به این موارد توجه کرد:
 نوع و ساختار بقایای نیازمند حفاظت؛

 حفاظت از دیواره ی ترانشه ها و بازوان؛
 استفاده از اندود کاهگل روی دیواره ها؛

 استحکام بخشی بدنه ی کوره ها با تزریق مواد و ایجاد سرپناه 
بر باالی اثر.«

عنوان  تحت  مقاله ای  با  ابراهیمی،  افشین  دوم،  سخن ران 
بحث  »در  گفت:  چنین  تاریخی«  بناهای  مرمت  کلی  »اصول 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی، باید به چندین اصل مهم توجه 

داشته باشیم؛ از جمله:
اثر  بازسازی  است،  توجه  مورد  که  آن چه  مرمت،  امر  در   

میراث فرهنگی ردپای انسان در مسیر تاریخ
بازدید از کارگاه پژوهشکده ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

زهرا مروتی
 دبیر تاریخ شهر تهران 
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تاریخی است، نه نوسازی آن.
 استحکام بخشی و فرم دهی آثار تاریخی نباید باعث تغییر فرم 

معماری شود.
 در حد معقول، در امر مرمت باید از مصالح همگن استفاده 
شود. مثاًل اگر اثری از جنس سنگ است، در مرمت هم سنگ 

مورد استفاده قرار گیرد.
 در عملیات مرمت نباید از حدود تاریخی آثار خارج شویم.

 آن چه که از بنا برداشته می شود، باید با مصالح با کیفیت بهتر 
جای گزین شود و در واقع بهینه سازی گردد.«

مرمت  از  نکردن  مرمت  این که  بر  تأکید  با  ابراهیمی 
غیراصولی بهتر است، تصاویر متعددی از مرمت و حفاظت 

از بناهایی چون »چغازنبیل« را به میهمانان نشان دادند.
سخن ران سوم، رضا رحمانی با مقاله ای تحت عنوان 
داشت:  عنوان  ایشان  ایران«،  در  نقاشی  تحول  »سیر 
لرستان دیده شد  آثار دیوارنگاری در غارهای  »اولین 
که مراسم آئینی و روزمره را روی صخره ها و دیواره ها 

سایه پردازی در چهره و جامه، و استفاده از رنگ های گرم رواج 
می یابد.«

نقاشی  نمونه ی  یک  مرمت  از  تصاویری  انتها،  در  رحمانی 
سخن ران  آخرین  داد.  ارائه  را  قاجاریه  دوره ی  از  روغن  رنگ 
»آشنایی  عنوان  تحت  مقاله ای  با  ابراهیمی،  افشین  کارگاه  این 
گلی  الواح  این که  بر  تأکید  با  وی  بود.  گلی«  الواح  حفاظت  با 
متون  و  هستند  نشده ای  تحریف  و  مکتوب  ارزشمند،  اسناد 
تاریخی حک شده روی آن ها، ارزش منحصربه فردی دارند، به 
آسیب هایی که الواح گلی به آن ها دچار می شوند پرداخت. این 
آسیب ها عبارت اند از: آسیب های فیزیکی، آسیب های شیمیایی و 

آسیب های بیولوژیکی.
به  می توان  گلی  الواح  در  شایع  فیزیکی  آسیب های  از 
پوسته پوسته  و  له شدگی  ترک خوردگی،  ساییدگی،  شکستگی، 
شدن یا ورقه ای شدن الواح اشاره کرد. در آسیب های شیمیایی، 
پدیده ی شوره زنی در الواح، به خاطر وجود نمک در خاک های 
از  دیگر  یکی  شکفتگی،  نهان  پدیده  ی  می آید.  به وجود  الواح 
آسیب های شیمیایی است که به خاطر ناخالصی ها در خاک الواح 
ریشه ی  به وسیله ی  یا  بیولوژیک،  آسیب دیدگی  می شود.  ایجاد 
الواح  شیمیایی  یا  فیزیکی  تخریب  موجب  که  است  گیاهان 
می آید.  به وجود  جوندگان  و  خزندگان  به وسیله ی  یا  می گردد، 
ابراهیمی تصاویر متعددی از این آسیب دیدگی ها را به میهمانان 

نشان داد.
بازدید از کارگاه سفال که بعد از صرف ناهار و ادای نماز 

صورت گرفت، از دیگر برنامه های این روز بود.
»گروه حفاظت و مرمت سفال و شیشه«، به منظور دست یابی 
به بیشترین اطالعات نهفته در این اشیاء و استفاده از آن نتایج در 
دیگر علوم، وظیفه ی انجام پژوهش های بنیادین، یافتن شیوه های 
جدید برای مطالعات فنی، آسیب شناسی و مرمت، به کارگیری 
در  ستادی  امور  و  آموزشی  فعالیت  گوناگون،  مصالح  و  مواد 
دارد.  برعهده  کشور  در  را  شیشه  و  سفال  تخصصی  حوزه ی 
در این کارگاه مراحل مرمت یک اثر سفالین نشان داده شد که 

عبارت اند از:
1. مستند نگاری و بررسی های اولیه؛

2. پاک سازی؛
3. دوباره سازی )وصالی(؛

4. بازسازی قسمت های کمبود؛
5. موزون سازی رنگی؛

6. استحکام بخشی نهایی.
بعد از بازدید از کارگاه مرمت آثار سفالین، در انتهای همان 
سالن به اتاق بزرگی رفتیم که روی در آن نوشته شده بود: »گروه 
کارشناس  چند  اتاق  این  در  کاغذی«.  آثار  مرمت  و  حفاظت 
مرمت، در حال مرمت یک قرآن خطی با جلد چرمی بودند. یکی 
از کارشناسان مرمت آثار کاغذی، قرآنی از دوره ی قاجاریه به ما 

نمایش می داد و در آن، از رنگ های زرد ـ قرمز و سیاه 
بود.«  شده  استفاده  داشت،  معنوی  جنبه ی  بیشتر  که 
رحمانی به دسته بندی نقاشی در ایران پرداخت و افزود: 
»نقاشی به سه دوره ی کهن پیش از تاریخ، شامل تمدن 
از  میانه،  پارت ها و ساسانیان، دوره ی  عیالم، هخامنشیان، 
ورود اسالم تا اواخر دوره ی سلجوقی و قرن های 7، 8 و 9 
و دوره ی جدید که شامل نقاشی های معاصر ایران است، تقسیم 
نقاشی دوران کهن، کتیبه های  از مهم ترین ویژگی های  می شود. 
کوه  دیوارنگاری  هم چنین  و  انسان  پیکر  از  عناصری  با  آجری 

خواجه، نزدیک زابل و نقش برجسته هایی در نیشابور است.
در دوران میانه که همراه با ورود اسالم به ایران است، تغییرات 
اساسی در نقاشی می بینیم. از زمان سلجوقیان به بعد نیز، سبک 
جدیدی در نقاشی ایجاد می شود که دارای ویژگی های خاصی 
است؛ از جمله صورت های گرد، چشم ها بادامی و... است. اوج 
ترقی و تکامل نقاشی ایران را می توان دوره ی تیموریان و صفویه 
بهزاد  کمال الدین  استعداد  و  ذوق  مرهون  هم  آن  که  دانست 

است.
مشخصه هایی  با  درباری  پیکرنگاری  قاجاریه،  دوره ی  در 
عمودی،  ـ  افقی  عناصر  با  ایستا  و  متقارن  ترکیب بندی  چون 
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نشان داد و مراحل مرمت و حفاظت آن را چنین عنوان کرد:
1. مستند نگاری از صفحات قرآن در طی مراحل مرمت و 
تهیه ی عکس و اسالید، بعد و قبل و در عین مرمت، و تهیه ی 

عکس میکروسکوپی دوبعدی و سه بعدی.
2. باز کردن مرمت های غیراصولی.

و  غوطه وری  روش  دو  به  مرمتی  کاغذهای  رنگ آمیزی   .3
روی شیشه.

4. ساخت رنگ برای رنگ آمیزی کاغذهای مرمتی.
5. مرمت صفحات قرآن، شامل اتو و صاف کردن چروک های 
الیه ی  چسباندن  صفحات،  مرمت  برای  الگو  تهیه ی  صفحات، 
پشتیبان اول روی صفحات قرآن، طراحی قسمت های از بین رفته 
یا کمبودهای صفحات، برش قسمت های طراحی شده، جای گزین 
کردن قسمت های طراحی شده در محل های دارای کمبود، پرس 

نهایی و مرمت جلد و صحافی.
سپس به اتاق »گروه حفاظت و مرمت آثار فلزی« هدایت 
شده  چیده  آزمایشگاهی  وسایل  اتاق  این  دورتادور  شدیم. 
دو  شده ایم.  شیمی  آزمایشگاه  وارد  که  بود  این  مثل  و  بودند 
گفته ی  به  که  بودند  فلزی  بررسی  در حال  کارشناسان  از  نفر 
قطعه ای  بود؛  شده  آورده  آن جا  به  حسنلو«  »تپه ی  از  آن ها، 
نشان  با  این گروه،  کارشناسان  از  یکی  به رنگ سبز.  کوچک 
انسان های  زندگی  در  فلز  اهمیت و جایگاه  به  فلز،  این  دادن 
تأثیرگذارترین  از  »فلزات  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته 
به شمار  تمدن ها  شکل گیری  و  تحول  در  بشر  دستاوردهای 
تاریخ،  از  پیش  دوران  در  فلزات  به طوری که کشف  می روند. 
که  آورد  پدید  اولیه  اجتماعات  در  را  تحوالت شگرفی  چنان 
جمله،  از  شده اند؛  نام گذاری  اساس  همین  بر  دوره ها  این 
جنبه های  آهن.  و  برنز  )کالکولیتک(،  سنگ  ـ  مس  دوره های 
تشکیل  و  بشری  جوامع  جمعیت  افزایش  جمله  از  متفاوتی، 
فلزات  قابلیت های  کشف  از  ناشی  بزرگ،  امپراتوری های 
هستند. فلزات تاریخی را عمدتًا مس، قلع، سرب، آهن، طال، 
بشر  موارد،  از  بسیاری  در  که  می دهند  تشکیل  روی  و  نقره 
با  متنوعی  آلیاژهای  و  ترکیبات  به  گوناگون،  دوران های  در 
قابلیت های فیزیکی متفاوت آن ها دست یافته است. بر همین 
می تواند  آثار  این  تولید  فرایندهای  ویژگی های  درک  اساس، 
نقش مهمی در بازسازی و ایجاد تصور دقیق تری از گذشته ی 
مانند  فلزی،  آثار  آن، حفاظت  بر  آورد. عالوه  فراهم  تاریخی 
تخصصی  و  همت  گذشته،  از  آمده  به دست  اسناد  عینی ترین 

ویژه ای را می طلبد که در این گروه به آن پرداخته می شود.«
بود.  نقاشی«  »کارگاه  کردیم،  بازدید  که  کارگاهی  آخرین 
قرار  بزرگی  بسیار  تابلوی  کارگاه  این  ورودی  قسمت  در 
بنا به گفته ی کارشناس بخش نقاشی، متعلق به  گرفته بود که 
برای مرمت و حفاظت  نیاوران  از کاخ  دوره ی صفویه بود و 
به آن جا منتقل شده بود. یکی از این کارشناسان در حین نشان 

دادن قسمت های متفاوت مرمت این نقاشی به توضیحاتی در 
»هنر  داشت:  اظهار  وی  پرداخت.  خود  گروه  وظایف  مورد 
گرفته  به کار  روش های  از  یکی  همواره  نگارگری  و  نقاشی 
ماوراء طبیعت،  با  ارتباط  برقراری  برای  انسان  توسط  شده 
رویارویی با ذهنیات و دنیای تخیالت، و نیز ثبت احساسات 
است.  بوده  پیرامون  اتفاقات  و  محیط  از  او  ادراک  نمایش  و 
تکامل  مسیر  در  هنر  این  که  است  شده  موجب  موضوع  این 
تکنیک های  و  بسترها  ابزار،  از  بهره گیری  با  خود،  تحول  و 
بگذارد.  نمایش  به  را  متنوعی  و  متعدد  جلوه های  گوناگون، 
شده  باعث  خود  متفاوت،  بسترهای  و  مواد  به کارگیری  لذا 
زمینه ی  از  هنر،  این شاخه ی  با  رابطه  در  کار  و  مطالعه  است 
گسترده ای برخوردار باشد. گروه تخصصی حفاظت و مرمت 
و  بنیادین  پژوهش های  انجام  به منظور  نیز  پژوهشکده  نقاشی 
تحقیق  و  آسیب شناسی،  و  فن شناسی  زمینه ی  در  کاربردی 
برای دست یابی به روش های صحیح حفاظت و مرمت آثار 

فعالیت می پردازد.« به  نقاشی، 
نزدیک  ظهر  از  بعد  چهار  ساعت  به  حالی که  در 
پایان  به  مرمت  کارگاه های  از  بازدید  و  دید  می شدیم، 
آموزش  مسئول  و  راهنما  کفاش زاده،  خانم  و  رسید 

باستان  ایران  موزه ی  سمت  به  را  همکاران  پژوهشکده، 
وقتی  کرد.  هدایت  داشت،  قرار  پژوهشکده  کنار  در  که 

از  مانده  جا  به  تاریخی  آثار  دیدن  با  شدیم،  موزه  وارد 
کشورمان به وجد آمدیم. در این زمان با خود می اندیشیدم 

که در واقع، میراث فرهنگی نشان از هویت و غرور ملی دارد 
از  می شود.  کشور  یک  فرهنگ  شدن  غنی  و  تداوم  باعث  و 
این رو، حفظ و نگه داری آثار به جا مانده از گذشتگان، تالش 

و کوشش جدی و پی گیر همه ی مردم را می طلبد.
امیر مؤمنان  در همین زمان به یاد بخشی از وصیت نامه ی 
فرزند!  ای  که می فرمایند:  افتادم  »نهج البالغه«  در  فرزندش  به 
به  که  را  آن چه  و  کن  عرضه  قلبت  بر  را  گذشتگان  اخبار 
مخروبه ی  آثار  و  دیار  در  آر.  یاد  به  است،  رسیده  پیشینیان 
از  ببین  کرده اند.  چه  آن ها  بنگر  درست  و  کن  گردش  آن ها 

کجا منتقل شده اند و در کجا فرود آمده اند.«
بازدید از قسمت های  بعد از گشت وگذاری یک ساعته و 

گوناگون موزه ی ایران باستان، وقت رفتن فرا رسید. 
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گزارش 

انقالب اسالمي در »سوره«
هنري  )ماه نامه ي حوزه  ي  نشریه ي سوره   88 بهار  شماره ي 
سازمان تبلیغات اسالمي(، به مناسبت سي امین سالگرد پیروزي 
انقالب اسالمي، به موضوع انقالب اختصاص یافته است. برخي 

از مطالب این نشریه عبارت اند از:
ـ انقالب به نام خدا براي انسان

احسان بابایي
انقالب  معظم  رهبر  بیانات  از  گزیده اي  دوباره؛  فرصتي  ـ 

پیرامون انقالب اسالمي
محمد کاوند
ـ نهضتي از تیپ نهضت پیامبران؛ انقالب اسالمي در دیدگاه 

شهید مطهري
ـ انقالب اسالمي در نگاه شهید سید مرتضي آویني

ف.ع
ـ غرب مدرن، ایران شبه مدرن و انقالب اسالمي ضد مدرن

 خبرو

شهريار زرشناس
ـ زایش و رشد کاپیتالیسم در بستر غرب جدید

گفت وگو با دکتر رضا سلیمان حشمت
ـ انقالب و تعارض سنت و مدرنیته

یوسفعلي میرشکاك
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ـ انقالب ایراني با جوهري اسالمي
دکتر سوسن نجفي
ـ تفسیري باطني و حکمي از انقالب اسالمي و رویدادهاي آن
دکتر اکبر جباري
الهي و ظهور حضرت مهدي  انقالب اسالمي، سنت هاي  ـ 

علیه السالم
محمود مطهري نیا

ـ انقالب اسالمي در نظرگاه تئوریسین انقالب
سید امراهلل حسیني
مختلف  دوره هاي  بر  مروري  با  انقالب  فلسفي  جوهر  ـ 

انقالب اسالمي
گفت وگو با عماد افروغ

ـ انقالب اسالمي، انقالب 57 و انقالب آینده
دکتر عطاءاهلل بیگدلي

ـ تبیین اهم مطالبات رهبري در دهه ي چهارم انقالب
محمدحسن جعفرزاده
تأثرات  و  تأثیر  و  غرب  در  اجتماعي  بحران  ریشه هاي  ـ 

انقالب اسالمي از مغرب زمین
گفت وگو با صادق طباطبایي

ـ انقالب اسالمي و بازتاب آن بر جنبش هاي اسالمي
دکتر محمد الوندي

ـ انقالب اسالمي در مسیر بازیابي هویت اصیل انقالبي
دکتر وحید یامین پور
درامدي بر دکترینولوژي تحول جمهوري اسالمي در دهه ي 

چهارم
گفت وگو با استاد حسن عباسي

ـ نگاه جهاني به دهه ي چهارم انقالب اسالمي
ح.غ

بانک اطالعات نشریات ایران
اطالعات  بانک  معاصر«،  تاریخ  پویندگان  »سراي  مؤسسه ي 
نشریات ایران را راه اندازي کرد. این مؤسسه که فعالیت خود را 
با همت عده اي از فارغ التحصیالن رشته ي تاریخ آغاز کرده است، 
تاریخي،  مقاالت  درج  بر  عالوه  که  کرده  راه اندازي  را  سایتي 
ذخیره سازي و ارائه ي اطالعات نشریات ایران را نیز در دستور 

کار خود قرار داده است.
برنامه ي  عنوان  با  که  ایران  نشریات  اطالعات  بانک  در 
»کاربردي سازي مطبوعات« )بکسم( معرفي شده است، اطالعات 
در  مندرج  نظامي  و  فرهنگي  اقتصادي،  اجتماعي،  سیاسي، 
نشریات فارسي زبان چاپ داخل و خارج از کشور ذخیره شده 
و آماده ي ارائه به پژوهشگران حوزه هاي گوناگون تاریخ معاصر 

ایران است.
شیوه ي گردآوري، ذخیره سازي و ارائه ي اطالعات در بانک 
نشریات به این شکل است که تیمي از تهیه کنندگان رشته ي تاریخ، 

عناوین و موضوعات مندرج در نشریات ایران از زمان ناصرالدین 
و  موضوع نویسي  و  استخراج  را  پهلوي  حکومت  پایان  تا  شاه 
بانک  در  موضوعي  به صورت  را  موضوع  هر  چکیده ي  سپس 
وارد کرده اند. عالوه بر این، هر کدام از موضوعات معرفي شده، 

اسکن و در بانک ذخیره شده است.
به  بانک  این  اطالعات  از  پژوهشگران  استفاده  ي  نحوه ي 
وارد کردن  با  به سایت مؤسسه،  مراجعه  با  که  این شیوه است 
کلیدواژه هاي موردنظر و یا وارد کردن نام نشریه ي مورد مراجعه 
نتیجه ي  در  مي کنند.  جست وجو  را  خود  درخواستي  مطالب 
جست وجو،  بانک، اطالعات موردنظر را به صورت موضوعي و 
با درج ُکد هر موضوع، به کاربر معرفي مي کند. کاربر با استفاده 
هر  به  مربوط  کامل  اطالعات  مي تواند  معرفي شده،  کدهاي  از 

موضوع را از طریق )اي میل( خود از مؤسسه درخواست کند.
نشاني سایت سراي پویندگان تاریخ

www.saraye tarikh.com

این  با  تاریخ پژوهان«  »نامه ي  شماره ي  هفدهمین 
مطالب منتشر شد:

از  پس  اصفهان  روزنامه هاي  مقاالت  در  رایج  گفتمان هاي   
مشروطه / عبدالمهدي رجایي

رّزاقي  سیدقاسم   / مستشرقان  و  شرق شناسي  بر  درامدي   
موسوي

 شکوفایي خراسان بزرگ در عصر سامانیان اُمراي نخستین / 
علي اکبر رفائي

 جغرافیاي تاریخي سمرقند و بخارا / حبیب زماني محجوب
 تاریخ نگاري نو، در مصر / مصطفي عبدالغني

 پیدایي معارف نو در ایران عصر قاجار / ولي اهلل فتحي زیني
 زندگي و روش تاریخ نگاري شهاب الدین حافظ ابرو / زهرا 
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کشاورز قاسمي
ایرج   / شمال  نفت  مسئله ي  و  اسکندري  سلیمان میرزا   

ورفي نژاد

انتشار شماره ي جدید کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
شماره ي 133 »کتاب ماه تاریخ و جغرافیا« منتشر شد. مطالب 

این شماره عبارت اند از:
 نقد منبع در تاریخ: چیستي و چگونگي / دکتر سیدابوالفضل 

رضوي
هاشم  دکتر   / ژاپني  سفرنامه ي  دو  در  سپهساالر  وصف   

رجب زاده
 ایران در قرن نوزدهم / مریم ایزدي

 نسل آنال / سیدعلي حسیني قمصري
 ساختارشکني تاریخ / مرضیه سلیماني

 عصر فترت / محمد حسن نیا
 کشاکش و هم زیستي / فرهاد نام برادرشاد

 ایرانیان و اندیشه ي تجدد / شبنم سرآمد

 رهاورد ایران در تمدن اسالمي / زهرا کشاورز قاسمي
سجاد   / فارسي  زبان  با  نزدیک  آشنایي  براي  کوششي   

صداقت کیش
 تاریخ نامه ي بلعمي و تاریخ طبري / جواد مرشدلو

 / اروپاییان  ایران در سفرنامه هاي  اجتماع  بازتاب  فرهنگ و   
دکتر عباس پناهي

 دفاع از تاریخ / حسین حاتمي
 اولین سفیر / انور خالندي

 سیوطي و تاریخ الخلفا / صادق عالماتي
 کتاب شناسي مسعودي / حسین علینقیان

 سندي از جنگ هاي ایران و روس / مریم کمالي
 طهماسب به روایت طهماسب / زهرا علي محمدي

 رهاورد دیگران

 یادي از استاد بزرگ / دکتر علیرضا شاپور شهبازي
 کوتاه از تاریخ / اخبار 

 پیشخوان تاریخ / کتاب هاي جدید

انتشار مجله اي جدید در زمینه ي تاریخ اسالم
فصل نامه ي »مطالعات تاریخ اسالم«، نشریه ي جدیدي است 
که شماره ي نخست آن به تازگي منتشر شده است. نام مسئولین 

این مجله در شناس نامه ي آن چنین است:

صاحب امتیاز: پژوهشکده تاریخ اسالم
مدیرمسئول: سیدهادي خامنه اي

سردبیر: دکتر علیمحمد ولوي
مدیر اجرایي: فریده حشمتي

ویراستار: پروانه صالحي نیا
براي آنان آرزوي توفیق داریم. فهرست شماره ي نخست این 

فصل نامه به شرح زیر است:
* سخن مدیرمسئول

* سخن سردبیر
* عصر و نسل از نگاه تاریخ / دکتر صادق آئینه وند

* دیپلماسي حکومت پیامبر)ص( / دکتر اصغر افتخاري
* مالحظاتي در باب تاریخ نگاري و تاریخ نگري ابوحنیفه دینوري 

/ فاطمه جعفرنیا
* زمینه هاي سیاسي شکل گیري جریان رّده / محبوبه جودکي

نوراهلل  دکتر   / اسالم)ص(  پیامبر  عصر  در  آموزش  و  دانش   *
کسایي

مهدوي  محمود  دکتر   / نفاق  جریان  و  اسالم)ص(  پیامبر   *
دامغاني

* تأثیر اندیشه هاي رایج بر رفتار سیاسي مردم کوفه از سال 35 تا 
61 هجري / دکتر علیمحمد ولوي و سیمین قربانپور دشتکي
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گزارش همایش تاریخ شفاهی
روحبخش رحیم 
)دارالفنون( آموزش وپرورش  اسناد  کارشناس 
عنوان  با  ایران  شفاهی  تاریخ  انجمن  نشست  ششمین 
به   1388 آبان ماه   19 روز  در  آموزش«  شفاهی  »تاریخ 
صائب  تاالر  در  اصفهان  دانشگاه  تاریخ  گروه  میزبانی 
است  گفتنی  گردید.  برگزار  دانشگاه  آن  ادبیات  دانشکده 
به صورت ساالنه و هر سال در خصوص  این همایش ها  که 
برگزار  شفاهی  تاریخ  عرصه ی  فعال  مراکز  در  موضوع  یک 

می گردد.
با عنایت به انتخاب موضوع آموزش که آموزش وپرورش 
مهم ترین رکن آن محسوب می شود، نگارنده از طرف مرکز 
دارالفنون  در  مستقر  تهران  آموزش وپرورش  موزه  و  اسناد 
در  آموزش وپرورش  مطالعات  پژوهشگاه  مجموعه ی  زیر  و 
ضرورت  عنوان  با  مقاله ای  و  یافته  حضور  همایش  این 
تأسیس مرکز اسناد، موزه و تاریخ شفاهی آموزش وپرورش 

ارائه دادم. تهران  در 
روزه،  یک  همایش  این  در  سخنرانی ها  اصلی  محور 
تاریخ  و  اسنادی  مراکز  سوی  از  گزارش هایی  ارائه ی 
و  نفرات  تعداد  زمینه  در  خود  فعالیت های  از  شفاهی 
چندین  بود.  آن ها  برنامه های  روند  و  مصاحبه ها  ساعات 
مدارس  شفاهی  تاریخ  خصوص  در  نیز  سخنرانی  گزارش 
پرورش  و  آموزش  جایگاه  متأسفانه  گرفت.  انجام  دینی 
به جز  نبود.  جدی  شاید  و  باید  که  آنچنان  همایش  این  در 
همت  به  که  اصفهان  تاریخ  دبیران  از  تعدادی  و  حقیر  این 
روز  یک  اصفهان  آموزش وپرورش  تاریخ  گروه  رئیس 
شده  دعوت  تلفنی  و  مطلع  همایش  برپایی  خبر  از  قبل 
حالی است  در  این  نداشت.  حضور  دیگری  کس  بودند، 
آموزش وپرورش  را  ما  کشور  آموزش  اصلی  هسته ی  که 

می دهد. تشکیل 
به علل  مقدمتًا  نگارنده در سخنرانی خود  اساس  بر  این 
عدم توجه به تاریخ شفاهی در آموزش وپرورش اشاره کرده 
کشور،  شفاهی  تاریخ  مراکز  است  بایسته  که  یادآور شدم  و 
سیاستمداران،  نظیر:  اقشار  سایر  همچون  نیز  را  فرهنگیان 
و  داده  قرار  توجه  مورد  نظامیان  و  بازاریان  روحانیون، 
معلمان  گران بهای  خاطرات  جمع آوری  و  مصاحبه  برنامه ی 
قرار  خود  کار  دستور  در  تدریس  و  تحصیل  دوران  از  را 
نظام  تحوالت  بتوان  مصاحبه ها  این  خالل  از  تا  دهند 
پیداست  ناگفته  داد.  قرار  بازکاوی  مورد  را  کشور  آموزش 
بوده  پیشقدم  راه  این  در  باید  نیز  آموزش وپرورش خود  که 
»مرکز  پیشنهاد گردید در ذیل  راستا  این  اهتمام ورزد در  و 
تاریخ  واحد  )دارالفنون(«  آموزش وپرورش  موزه  و  اسناد 
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تاریخ  دبیران  از  ترجیحًا  ـ  کارشناس  تأسیس و یک  شفاهی 
شود. به کار  مشغول  ـ  شفاهی  تاریخ  کار  تجربه  دارای 

خاطرات  جمع آوری  منظور  به  نیز  دومی  راهکار  اما 
اساس  این  بر  گردید  ارائه  بازنشستگی  آستانه  در  معلمان 

شد: مطرح  ذیل  شرح  به  پیشنهاد  دو 
دو  یکی  در  باشند  مایل  چنانچه  محترم  فرهنگیان   .1
خود  تدریس  ساعات  از  ساعت  دو  خود  آخر خدمت  سال 
آموزشی  تجارب  نگارش  به  مدرسه  در  حضور  ضمن  را 

بپردازند. خود 
2. فرهنگیانی که مایلند خاطرات خود را با واحد تاریخ 
مراحل  طی  دهند  ارائه  ـ  فوق الذکر  پیشنهاد  طبعًا  ـ  شفاهی 
بازنشستگی، فرمی را پر و آمادگی خود را برای این منظور 

شوند. دعوت  مصاحبه  برای    ً بعدا تا  نمایند  اعالم 
از: بود  عبارت  همایش  این  در  ارائه شده  موضوعات 

جلسه اول

موضوع: مبانی آموزش و مرزها

مدرسه حسینی نماد فرهنگ ایرانی در کربال
تازه ها و پاره ها: تجربیات و موضوعات تعلیم و تربیت

آموزش و انجمن اسالمی دانشجویان در پونا، هندوستان
ابتکارات آموزشی و تربیتی مدرسه ی علمیه ی حضرت مهدی عج

میزگرد تخصصی

آقای جعفر گلشن
آقای رحیم نیک بخت

آقای حسین روحانی صدر
آقای محمد مهدی خالقی

جلسه دوم

موضوع: فعالیت ها و عملکرد مراکز تاریخ شفاهی ایران

گزارش1: مرکز نشر و حفظ آثار امام خمینی )ره(
گزارش 2: مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

گزارش 3: مؤسسه حفظ آثار دفاع مقدس
گزارش 4: مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

جمع بندی و ارزیابی

استاد محمدجواد مرادی نیا
دکتر علی ؟؟

سردار مشتاقیان
آقای سلطان محمدی

جلسه سوم

موضوع: تاریخ شفاهی مناطق

تاریخ شفاهی مدارس اسالمی مشهد
تاریخ شفاهی مدارس بانوان مشهد

تاریخ شفاهی آموزش وپرورش مشهد
نقش جامعه  معلمان در انقالب اسالمی شهر اصفهان

میزگرد تخصصی

آقای محمد نظرزاده
خانم شکوه السادات سمیعی

سهراب پور ؟؟
آقای رضا مختاری اصفهانی

جلسه چهارم

موضوع: مسایل نظری و تطبیقی

تاریخ شفاهی مدارس
موانع آموزش در روایت تاریخ شفاهی

ضرورت تأسیس موزه یا تاریخ شفاهی آموزش وپرورش
میزگرد تخصصی

آقای ابوالفضل حسن آبادی
آقای غالمرضا آذری خاکستر

آقای رحیم روحبخش
استاد مرتضی رسولی


