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تاریخ نگاری در قلمرو اسالم
کتاب »تاریخ نگاری در قلمرو 
اسالم: مکتب ها، شیوه ها و انواع 
تاریخ نــگاری« بــه قلم صادق 
ســجادی از ســوی انتشارات 
فرهنگ جاوید در تهران چاپ و 
منتشر شده است. در معرفی این 
اثر تحقیقی آمده است، ترکیب 
و تعبیــر رایــج »تاریخ نگاری 
اســالمی« یا »تاریخ نگاری در 

اســالم«، الاقل وقتی درباره اصول و مبانی آن ســخن گفته 
می شود، تعبیری روشن و دقیق نیســت. آنچه زیر این عنوان 
قابل بحث و بررسی اســت، در واقع »جریان تاریخ نگاری در 
قلمرو اسالم« اســت که قطع نظر از بعضی از اصول و مبانی، 
غالب مضامین و انواع و شیوه های ضبط و نگارش و روش های 
جمع و تدوین و عرضه آن هم ارتباط مستقیم با اسالم به عنوان 
دین ندارد؛ اما یکی از مظاهر درخشان فرهنگ در عصر اسالمی 
است. به ویژه از آن رو که از معدود رشته هایی است که در عصر 
انحطاط نیز دچار رکود نشد و بخش بزرگی از تحقیقات تاریخی 
در سرزمین های اســالمی در همین دوران پدید آمد. از نظر 
مضمون، تاریخ نگاری عصر اسالمی به معنای وسیع، غیراز تاریخ 
سیاسی، پهنه ای وسیع مشتمل بر تاریخ علوم و اخبار و احوال 
و آثار دانشمندان رشــته های مختلف از محدثان و فقیهان و 
ادیبان تا پزشکان و فیلسوفان و ریاضی دانان، نیز تاریخ سیاست 
و شــیوه های ملک داری و کارکردهای دستگاه های اجرایی و 
اداری را در برمی گیرد. در واقع مورخان قلمرو اســالم مفهوم 
و مصداق تاریخ را چنان وسیع گرفته اند که توانسته اند بیشتر 
یا همه جنبه های فرهنگی را زیر آن عنوان مورد مطالعه قرار 
دهند. درباره تاریخ نگاری عصر اسالمی به ویژه قرون نخستین 

آن، هنوز نکات مبهم و پیچیده و تاریک بسیار است.

تاریخ اسالم

تاریخ معاصر هم کمیته ها در آن برهه حســاس، خدمات شایانی 
کردند. افرادی که در کمیته ها خدمت می کردند، نوعا 
آدم های مخلصی بودند و به دلیل سالمت اعتقادی، 
مالی و رفتاری مرحوم آقای مهدوی، فضای کمیته ها، 
فضای سالمی بود و همه برای رضای خدا کار می کردند 
و آن دوره، یکی از امن ترین دوره ها بود! یکی از رموز 
موفقیت ایشان در مقام مدیریت، این بود که ایشان 
تا جایی که می توانســتند، رأفت به خرج می دادند و 
اساسا انسان بسیار رئوف و متواضعی بودند. این یک 
اصل است که رأفت و محبت، فضای کاری انسان را 
امن و آرام می کند. این حالت را در تمامی حیطه های 

مسئولیتی ایشان می توان دید... .«

روایت چهارم
وقتی وابســتگان آقای منتظری، آیت اهلل را از 

ریاست کنار گذاشتند!
تاســیس دانشــگاه امام صادق)ع( و مدیریت آن، از 
ســرفصل های مهم در حیات علمی آیت اهلل مهدوی 
کنی به شمار می رود. او طی دهه ها و با اراده و پیگیری 
جدی، توانست نسلی اندیشمند و کارآمد برای اداره 
کشور تربیت کند. با این همه ایفای این نقش در دهه 
نخســت برقراری نظامی، خالی از دغدغه و دشواری 
نبود. حســین مهدیان از فعاالن نهضت اســالمی و 
همکاران آیــت اهلل در این مرکز علمــی، در این باره 
می گوید: »تأســیس دانشــگاه امام صادق)ع( قصه 
مفصلی دارد. در ابتدا هیأت امنایی برای تأسیس این 
دانشگاه تشکیل شد که اکثر اعضای آنها از وابستگان 
مرحوم آقــای منتظری بودند و شــیوه و روش آنها، 

با بینش و رویکردهای آقای مهــدوی، به کلی فرق 
داشت! آنها حتی یک  بار رأی گرفتند و آقای مهدوی 
را از ریاست عزل کردند! ما هم که به نوعی در تأسیس 
این نهاد نقش داشتیم، از رفتار این جماعت دل خوشی 
نداشتیم! این وضعیت ادامه داشــت، تا اینکه آقای 
منتظری از قائم مقامی رهبری عزل شــد. چند ماه 
بعد هم، حضرت امام رحلت کردند و حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر شــدند. ایشــان طی حکمی، آقای 
مهدوی را مسئول اداره دانشگاه کردند و طبعا جماعت 
منسوب به آقای منتظری کنار گذاشته شدند. به نظر 
بنده، دانشگاه امام صادق)ع( پس از انقالب اسالمی، 
یکی از موفق ترین تجربه های آموزشــی، در زمینه 
تربیت مدیران مناسب نظام جمهوری اسالمی است. 
خود آقای مهدوی می فرمودند: قبل از تأسیس این 
دانشــگاه، تصور نمی کردند که این مرکز، تا این حد 
در زمینه تربیت نیروهای انسانی کارآمد، توفیق پیدا 
کند!... خوشبختانه فارغ التحصیالن این دانشگاه، هر 
مســئولیتی را که به عهده گرفتند، به خوبی از پس 
آن برآمدند! به هرحال بنده از تأســیس این دانشگاه 
تا رحلت ایشان، با این نهاد همکاری نزدیک داشتم. 
هیأت امنا در دوشــنبه هر هفته، جلسه داشت و من 
چون دبیر جلسه بودم، صورت جلسات را می نوشتم. 
اول هر جلسه هم، ایشان آیاتی را که بنده برای تیمن 
و تبرک شــروع جلســه می خواندم، معنی و تفسیر 
می کردند. بسیار دوران خوشی بود و خاطرات بسیار 
شــیرینی از آن مقطع، برایم به یــادگار باقی مانده 

است... .«

روایت پنجم
خبرگان عالوه بر نظارت، وظیفه صیانت دارند

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده کنونی رهبری 
در استان خراسان رضوی و امام جمعه کنونی مشهد، 
در زمره یاران و معاشــران دیریــن زنده یاد آیت اهلل 
مهدوی کنی است. وی از این طریق توانسته است، تا به 
شناختی نسبتا جامع و واقعی از ایشان دست یابد. وی 
در باب آغاز و انجام پذیرش نمایندگی و ریاست مجلس 
خبرگان از ســوی آیت اهلل مهدوی و نیز تفسیر بدیع 
ایشان در باب نظارت خبرگان بر رهبری، معتقد است:

»ایشان هیچ عالقه ای به نمایندگی در مجلس خبرگان 
نداشتند و در دوره اول این مجلس در دهه 1360هم، 
کاندیدا نشدند! در توضیح این رویکردشان می گفتند: 
من کارم را براساس تکالیف شرعی انجام می دهم و 
لذا مایل نیستم خود را در معرض قضاوت مردم قرار 
بدهم که یکی بگوید: خوب است و یکی بگوید: خوب 
نیست!... با این همه، وقتی مرحوم آیت اهلل مشکینی 
از دنیا رفتند، علمای حوزه های قم و تهران به ایشان 
گفتند: تنها شــما می توانید که خأل وجود ایشان را 
پر کنید! خالصه آن قدر با ایشان صحبت کردند که 
کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان از تهران شدند، 
اما در همان زمان هم، ابدا زیربار قبول ریاست مجلس 
نرفتند! در ماجرای فتنــه88 وضعیتی پیش آمد که 
بســیاری حضور ایشــان در جایگاه ریاست مجلس 
خبرگان را الزم دیدند، لذا بسیاری از علما و دلسوزان 
نظام، از ایشان خواستند که ریاست مجلس خبرگان را 
به عهده بگیرند. ایشان با اینکه در آن مقطع بیمار بودند 
و حتی به خاطر کمردرد، قادر بــه حرکت نبودند، با 
ویلچر به مجلس آمدند و به عنوان ادای تکلیف، ریاست 
مجلس را پذیرفتند. ایشان می گفتند: وظیفه مجلس 
خبرگان نیست که بر جزئیات کار رهبری نظارت کند، 
چون خیلی از مسائل، محصول اختالف اجتهاد است! 
رهبری ممکن است که در مسائلی، اجتهادی متفاوت 
از اعضای خبرگان داشــته باشــد. وظیفه خبرگان، 
صرفا مراقبت از تداوم شرایط کلی، مانند تقوا و علم در 
رهبری است. وانگهی خبرگان عالوه بر نظارت، وظیفه 
صیانت هم دارند، یعنی باید از جایگاه و شخص رهبری، 
در برابر حمالت معاندان حفاظت کنند. این تفسیری 
بدیع به شمار می آمد که در ساحت اندیشه و سیاست 

هم، بازتاب هایی داشت... .«

مدار زندگی من، تکلیف شرعی است
»انقالبی صریح و سیاستمدار صادق« در آیینه 5روایت

»معلم اخالق«، در قاب روایت همسر و فرزند

دیداری تلخ در زندان ساواک!
زنده یاد آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنــی را، عموما به عنوان 
عالمی اخالقی می شناســند. هم از این روی و در این مجال، 
سعی کرده ایم تا آن بزرگ را در قاب خانواده دیده و به خوانش 
2 روایت از ســیره وی، از سوی همســر و فرزندش بپردازیم. 
خاطرات تلخ بانو قدسیه سرخه ای همسر آیت اهلل، مربوط به 
دوران دستگیری و زندان ایشان است. وی در این باره می گوید: 
»تمام سختی ها را من به دوش می کشیدم، به طوری که دل 
همه برای من می ســوخت! حضرت زهرا)س( بعد از رحلت 
پیامبر)ص( با گریه ها و ناراحتی های خود، رسالتشان را انجام 
می دادند و مشــکالت را به گوش مردم می رســاندند. تصور 
نکنیدکه وقتی حاج آقا به زندان می رفتند، وظیفه سیاســی 
خانواده تمام می شد. حاج آقا گاهی اوقات این را به من می گفتند 
که ما وقتی در زندان هســتیم، از جهت احساس مسئولیت 
راحت تریم، چون نمی توانیم غیراز همان کارهایی که می شود 
در زندان انجام داد، از قبیل خوانــدن قرآن و درس خواندن و 
مباحثات و تدریس، کار دیگــری انجام دهیم... وقتی حاج آقا 
را به زندان می بردنــد، تازه اول مبارزات و مشــکالت ما بود. 
هرچند من این مشــکالت را نه به خانواده و نه به کسانی که 
مخالف بودند نمی گفتم، ولی به گوش حاج آقا می رساندم که 
چه می کشیم! رژیم تن لرزه ها، ناراحتی ها، اعصاب خردشدن ها 
و... را جوری برنامه ریزی می کرد که ما آرامش نداشته باشیم! 
به طوری که حتی یک ساعت هم، در خانه خودمان احساس 
امنیت نمی کردیم. با تلفن های شــب و نصف  شب تهدیدمان 
می کردند. ناراحتی های زیادی بودند ولی من کالً نمی گذاشتم 
این حالت به بچه ها منتقل بشود و سعی می کردیم مشکالت را 
از سر بگذرانیم. یکی از دیدارهای خود و فرزندان با حاج آقا در 
زندان را، هرگز از یاد نمی برم. سخت ترین حالتی بود که حاج آقا 
را دیدیم. یک جای 2 متر در3 متر بود. دورتادور آن را ریل کشی 
و شکل قفس درست کرده بودند و حاج آقا را در آن قفس روی 
صندلی نشانده بودند! خوشحال بودیم که ایشان سالم اند، غافل 
از اینکه بدنشان عفونت کرده و ایشان اصاًل نمی تواند روی پا 
بایستند، برای همین روی صندلی نشسته اند. این مالقات چند 
دقیقه بیشتر طول نکشید و بعد ایشان را بردند آن دستگیری 
2 سال و خرده ای ادامه داشت، اما در دیدار های بعدی حاج آقا 
را در قفس نمی آوردند و تنها چند مانع میان ما قرار داشــت. 
باالخره فشارهای انقالب باعث شد، شرایط کمی آسان تر شود 

و ما بتوانیم راحت تر ایشان را ببینیم... .«

شرایط دشوار خانواده آیت اهلل در ادوار پیش و پس از پیروزی 
انقالب را، می توان از دریچه خاطرات بانو مریم مهدوی کنی، 
فرزند ارشد ایشــان نیز دید. آنگاه که روایت می کند:»ایشان 
نسبت به خانواده خود، خیلی حســاس بودند و حاضر بودند 
به خودشان همه جور فشــاری بیاید، ولی به ما منتقل نشود. 
اگرچه پیامدهای کارهای ایشــان، خودبه خود به ما منتقل 
می شد. با اینکه ایشان نمی خواست به ما استرس وارد شود، 
ولی به طور طبیعی هر بار که ایشان را می گرفتند یا به زندان 
می رفتند، ما احتمال همه  چیز را می دادیم و همیشه در حالت 
اضطراب و نگرانی بودیم. به قول مادرم تا پیش از فوتشــان، 
همواره و هر بار به دلیلی در حال نگرانی بودیم. چه قبل از انقالب 
از ترس دستگیری و زندان و تبعید و چه بعد از انقالب از ترس 
اینکه ترور نشوند. به خصوص در سال هایی که بمب گذاری ها 
و ترورها گسترده بودند، همیشه این حالت اضطراب در ما بود، 
هر چند ایشان قلباً نمی خواســتند که ما در چنین وضعیتی 
باشیم. ما از حرکات ایشان متوجه می شدیم که وضعیت خاص 
و خطرناکی به وجود آمده اســت و مثال کسی که به خانه مان 
آمده، یک فرد عادی نیست. مثال یک شــب که نظامی ها به 
خانه ما ریختند، بیشتر از آنکه نگران خودشان باشند، نگران 
ما بودند. می توانستند فرار کنند و بروند، ولی به خاطر اینکه ما 
صدمه نبینیم، به خانه آمدند. آن مأمورها به ما کاری نداشتند، 
ولی از بس فضا سنگین بود، قابل تصور هست که برای شخصی 
که زن و بچه اش دست آنها گرفتارند، چه افکار و نگرانی هایی 
مطرح است. خاطرم هست گاهی برادرم با اینکه خیلی کوچک 

بود، با آنها بحث و مشاجره می کرد... .«

نگاه

تاریخ شفاهی

ســالروز رحلت عالم اخالقی و انقالبی، زنده یاد 
آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، فرصتی 
مغتنم است که در باب ادوار گوناگون زندگی آن 
بزرگ سخن رود. مقال پی آمده، با این هدف به 
نگارش در آمده و این مهم را در آیینه روایت تنی 
چند از یاران و نزدیکان آن روحانی خدوم، جسته 
است. امید آنکه عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

روایت اول
چرا از قم به تهران آمدم؟

زنده یاد آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در 
دوره تحصیل، در زمره فضالی پرتالش و شناخته شده 
حوزه علمیه قم به شمار می رفت، هم از این روی برای 
وی، آینده ای درخشان پیش بینی می شد. با این همه او 
در پی یک ارزیابی، قم را ترک گفت و به تهران هجرت 
کرد و به تدریس و امامت جماعت اشتغال یافت. تحلیل 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حسین انصاریان 

در این باره، از این قرار است:
»ایشان می فرمودند: در مرحله ای به این نتیجه رسیدم 
که اگر در قم بمانم، فقــط باید درس بخوانم یا درس 
بدهم و کارم تأثیر چندانی نخواهد داشت! لذا به تهران 
آمدم و در مسجد جلیلی، امام جماعت شدم!... مسجد 
جلیلی با محوریت ایشــان، یکی از کانون های اصلی 
تبلیغ نهضت امام و محل آمد و شد و تجمع مبارزین 
آن زمان بود، لــذا همانطور که خــود حضرت امام، 
زندان و تبعید را تحمل کردند، یاران نزدیک ایشان 
ازجمله مرحــوم آقای مهدوی هم، گرفتــار زندان، 
شکنجه، تبعید و تعقیب بودند و جزو مبارزین صف 
اول محسوب می شــدند. در دهه 1350و مخصوصا 
پس از تاج گذاری و جشــن های 2هزار و 500ساله، 
ـ که دائما  مبارزین تصمیم گرفتند تا همراه با امامـ 
اعالمیــه می دادند و به حرکت های ضد دینی شــاه 
ـ تشکیالت منظمی را راه بیندازند.  اعتراض می کردندـ 
لذا شروع به شناسایی افراد اهل مبارزه کردند که در 
تهران شاید به 20نفر هم نمی رسید! ازجمله این افراد 
می توانم به آقای هاشمی رفسنجانی، آقای الهوتی، 
آقای شجونی، آقای امامی کاشــانی و... -که حدودا 
16، 15 نفر می شدند- اشاره کنم. البته یکی از افراد در 
این جمع، منبع ساواک بود و اطالعات جمع را گزارش 
می داد! به  هرحال مرحــوم آقای مهدوی، دائما مورد 
مراقبت و تبعید بودند. گمان می کنم که آخرین زندان 
ایشان، برای جلســات و منبرهایی بود که در مسجد 
جلیلی تشکیل می دادند و حدود 3سال طول کشید. 
آقای هاشــمی هم در آن دوره، یک زندان 5-4 ساله 
را از سر می گذراند. ما هم هر 20روز یا ماهی یک بار، 
به ساواک احضار و بازجویی می شدیم! آقای مهدوی 
تا زمانی که به زندان نرفته بودند، هم در خانه و هم در 
مسجد جلیلی جلسه می گذاشتند، تا شعله انقالب در 
ـ که ساکنانش چندان هم متدین نبودند  آن منطقهـ 

ــ خاموش نشود... .«

روایت دوم
آقای مهدوی به ما »قریب الفتوا« هستند!

آیت اهلل مهدوی کنی، شــاگرد دیریــن و صمیمی 
امام خمینی)ره( قلمداد می شــد، چه در درس و چه 
در اندیشه های انقالبی. استاد نیز به این پرورده فاضل 
و صادق خویش، اعتمادی فراوان داشت و همواره به 
حمایت از وی می پرداخت. نمونه هایی از این رویکرد 
را، حجت االسالم والمسلمین سیدمصطفی میرلوحی، 

داماد آیت اهلل، در این باره چنین روایت کرده است:
»حضرت آیــت اهلل مهدوی کنی، واقعــا امین امام و 
امت بودند. محبوبیت و موقعیت ایشان نزد حضرت 
امام، سابقه 40 ساله داشت! حضرت امام جز در مورد 
ایشان، در مورد کس دیگری نفرمودند: ما از سابق به 
ایشان، ارادت داشته ایم و داریم و در آینده هم خواهیم 

داشــت!... این همه اعتماد و اعتقاد به اســتواربودن 
فردی در مسیر صحیح اسالم و انقالب، آن هم از جانب 
شــخصیت بی نظیری چون حضرت امام، تصادفی 
نیست و مبتنی بر شناخت دقیق و عمیق رهبر کبیر 
انقالب، از ایشان است. مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی هم 
تا روزهای آخر عمر، سخت به حضرت امام عالقه مند 
بودند و با وجود بیماری شدید و نیاز به استراحت، در 
مراسم سالروز ارتحال حضرت امام شرکت می کردند. 
همواره می فرمودند: دوست و دشمن باید ببینند که ما 
شاگردان امام، هرگز راه و خط ایشان را رها نخواهیم 
کرد! وحدت ما با هم، مایه امیدواری مبارزین و مؤمنین 
در سراســر دنیا و مایه ناامیدی دشــمن می شود... 
در دورانی کــه مبارزین به حضرت امام دسترســی 
نداشتند، وقتی به ایشان مراجعه می شد، می فرمودند: 
به آقای مهدوی کنی در تهران مراجعه کنید، ایشان 
به ما قریب الفتوا هستند، به فتوای ایشان عمل کنید، 
کانّه به فتوای من عمل کرده اید!... در دورانی که برای 
تأمین هزینه های دانشگاه امام صادق)ع( مشکل پیش 
آمد، مرحوم آقای مهدوی کنی به حضرت امام نامه ای 
نوشتند و اجازه خواستند که از محل وجوهات، مبلغی 
صرف این هزینه ها شود. امام در پاسخ فرموده بودند: 
این شما هستید که خودتان را محدود می کنید، و اال 
من اجازه داده ام شما در هر جایی که خودتان صالح 
می دانید، وجوهات را خرج کنید... کمتر پیش می آید 
که مراجع به کسی، در صرف وجوهات چنین اجازه 
مطلقی بدهند، مخصوصا حضرت امــام)ره( که در 
این زمینه فوق العاده ســختگیر بودند. چنین اجازه 
بدون قید و شــرطی به مرحوم آقای مهدوی، نشانه 
اطمینان صددرصد حضرت امام)ره(، به تقوا، عدالت، 
خداترسی و تدبیر ایشــان بود. شبیه به چنین اجازه 
مطلقی را، مرحوم آیت اهلل العظمی گلپایگانی هم به 
آقای مهدوی کنی داده بودند. عالوه بر حضرت امام و 
علما، بدنه مؤمن و انقالبی جامعه هم، به ایشان اعتماد و 
اطمینان زیادی داشتند. در ایام بستری بودنشان، مردم 
از طبقات مختلف اجتماع، عشق بی شائبه  خود را به 
ایشان نشان می دادند. در مراسم تشییع و ترحیم های 
گوناگونی که برگزار شــدند، ابراز احساســات مردم 

کم نظیر بود... .«

روایت سوم
محبت محیط، کار انسان را امن می کند

زنده یاد آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی، در زمره 
دوستان دیرین و پایدار آیت اهلل مهدوی کنی به شمار 
می رفت. برای او بیش از هــر چیز، منش اخالقی آن 
عالم نامور در خور توجه می نمود. وی در نکات پی آمده 
و با اشاره به برخی خاطرات خویش، در این باره به ارائه 
توضیح پرداخته است: »مراعات اعتدال در شخصیت 
ایشان، یک ویژگی پایدار بود و در حد شعار انتخاباتی 
و امثال اینها نبود. ایشــان به معنی واقعی کلمه، حد 
وسط و اعتدال را نگه می داشتند و از اول تا آخر عمر، 
بر همین مدار بودند، بدون ذره ای کندروی یا تندروی! 
معتقد بودند که روحانیت، همانطور که در اول انقالب 
توانست با وحدت کلمه، اعتماد مردم را جلب کند، تا 
آخر هم باید به همین شیوه ادامه بدهد. هر وقت ایشان 
به شیراز تشــریف می آوردند، من از همه علما، ائمه 
جمعه و روحانیان دعوت می کردم تا بیایند و از آقای 
مهدوی خط بگیرند! چون ایشان شخصیت محبوبی 
هم بودند، حرفشان تأثیر می کرد. از دیگر ویژگی های 
برجسته ایشان، پرهیز از ریاست طلبی بود و همچنین 
قبول مسئولیت، براساس ادای تکلیف. ایشان نمونه 
کامل یک انسان بی هوی بودند. در هر واقعه یا ماجرایی 
هم که دخالت می کردند، انســان، استقامت فکری، 
اخالص و بصیرت را در ایشان می دید. بالفاصله پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، مسئولیت اداره کمیته ها را 
به عهده ایشان گذاشتند، درحالی که ایشان نه سابقه 
کار انتظامی و امنیتی داشت و نه شأن شان به عنوان 
یک عالم محترم، این بود که رئیس کمیته شوند، اما 
زمانی که امام از ایشان خواستند، قبول کردند. واقعا 

آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی در سفر حج

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

علم الهــدی:  ســیداحمد  آیــت هللا 
»ایشــان می گفتنــد وظیفــه مجلــس 
خبــرگان نیســت کــه بــر جزئیــات کار 
رهبــری نظــارت کنــد، چــون خیلــی از 
مســائل، محصــول اختــاف اجتهــاد 
اســت! رهبــری ممکــن اســت کــه در 
مسائلی، اجتهادی متفاوت از اعضای 
خبرگان داشته باشد. وظیفه خبرگان، 
صرفا مراقبــت از تداوم شــرایط کلی، 
ماننــد تقــوا و علــم در رهبــری اســت. 
وانگهــی خبــرگان عــاوه بــر نظــارت، 
وظیفه صیانت هم دارنــد، یعنی باید 
از جایگاه و شــخص رهبــری، در برابر 

حمات معاندان حفاظت کنند«

مریم مهــدوی کنی: »پیش و پــس از پیروزی 
انقــاب، همــواره و هــر بــار به دلیلــی در حال 
نگرانــی بودیــم! چــه قبــل از انقــاب از ترس 
دستگیری و زندان و تبعید و چه بعد از انقاب 
از تــرس اینکــه تــرور نشــوند. به خصــوص در 
سال هایی که بمب گذاری ها و ترورها گسترده 
بودند، همیشه این حالت اضطراب در ما بود. 
هر چنــد ایشــان قلباً نمی خواســتند کــه ما در 
چنین وضعیتی باشــیم. ما معموال از حرکات 
ایشان متوجه می شدیم که وضعیت خاص و 

خطرناکی به وجود آمده است...«
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رسم جهاد
کتاب »رسم جهاد«، روایت هایی 
از تجربه هــای کار جمعــی در 
جهاد ســازندگی بــه روایــت 
حسینعلی عظیمی است که از 
سوی انتشــارات راه یار منتشر 
شده است. این کتاب از 11 فصل 
تشکیل شده که مهم ترین آنها 
تشکیل ساختار، رابطه با مردم، 
دولتی شــدن جهــاد، کمیته 

فرهنگی و جهاد سازندگی در جنگ است. ساختار منطقه ای 
جهاد سازندگی، جهاد در اســتان ها، ساختار شورایی جهاد، 
رابطه جهاد با بقیه ســازمان ها و اعتماد از دیگر سرفصل های 
این کتاب هستند. در بخشی از مقدمه این کتاب که تحقیق 
و تدوین آن برعهده علی مشــایخی، محمدرضا حســینی و 
محسن جعفری بوده اســت، می خوانیم: »خودمان هم هنوز 
دقیق نمی دانیم، جهاد چگونه شکل گرفت، چگونه استمرار 
پیدا کرد و چگونه منحل شــد، جهاد چه بــود و چرا ما دیگر 
نمی توانیم نهادی کارآمد، مردمی و فراگیر نظیر آن را در کشور 
ایجاد کنیم. در عین حال متأسفانه تاکنون برای دانشگاه و حوزه 
مطالعه این نهاد یا دیگر نهاد های برآمده از انقالب اسالمی، مهم 
نشده است. این کتاب با اتکا به روش تجربه نگار و رجوع به خود 
جهادگران، مانند دیگر تالش های معدودی که در باب مطالعه 
جهادسازندگی انجام شده، به دنبال آن است که این نهاد انقالبی 
را بازشناسد. برای این منظور مجموعه مصاحبه هایی با مهندس 
حسینعلی عظیمی انجام شد. بررسی دیدگاه ها و اظهاراتشان در 
باب مدیریت جهادی نشان می داد که ایشان آرا و افکار بدیعی 
درباره فرایند ها و ســاختار های حاکم بر نهاد جهادسازندگی 
دارند و سال ها درباره چیستی ابعاد ساختاری سازمانی و نهادی 

جهاد تأمل کرده اند.

محرم راز
مروری بر زندگی، شخصیت 
و مکتب علمــی و عرفانی 
آیت اهلل شــیخ محمدهادی 
تألهــی همدانی، بــه قلم 
حســین ایزدی از ســوی 
انتشارات شهید کاظمی در 
قم چاپ و منتشر شده است. 
این کتاب درباره عارفی است 
که آیت اهلل بهجت درباره او 

فرموده بودند: »آیندگان قدر او را خواهند شــناخت.« و 
آیت اهلل حســن زاده آملی فرمودند:»مــن در تألهی فانی 
شدم.« زندگی نامه، ویژگی های شــخصیتی، کرامات، از 
منظر بزرگان و برخی اندیشه ها و گفتارها و دستورالعمل ها 
بخش هایــی از این کتاب هســتند. در بخــش معرفی 
اندیشه ها، گزیده ای از نوشــتارها و گفتارهای این عارف 
برجسته در 7 موضوع نماز، والیت اهل بیت، سیروسلوک، 
مباحث سیاسی-اجتماعی، مرگ، دنیا، و تفکر آورده شده 
است. این کتاب دارای 2 ضمیمه است. ضمیمه اول گذری 
اجمالی بر عارفان و عالمان همدان در طول تاریخ است که 
حدود 50 عارف و عالم همدان را طی 10 قرن اخیر معرفی 
اجمالی می کند. در بخشی از این کتاب می خوانیم:»حضرت 
استاد عالمه حســن زاده آملی در ســفری که به همدان 
داشتند، محضر آیت اهلل تألهی می رسند. مرحوم آیت اهلل 
تألهی نکاتی فرموده و کمی درباره )ذکر( ســخن گفتند. 
جناب عالمه حسن زاده در پیرو کالم ایشان می فرمودند: 
شرط بسیار مهم تأثیر اذکار و ادعیه و نظایرها طهارت انسان 

است که صرف لقلقه لسان سودی نبخشد... .«


