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»اکثر مورخــان، تاریــخ را آنگونه کــه مایلند و یا 
بدان گونه که دستور گرفته  اند می  نویسند، نه آنگونه 
که اتفاق افتاده اســت. از اول می  دانند که کتابشان 
بنا است به چه نتیجه  ای برســد و در آخر به همان 
نتیجه هم می  رسند... امروز همچون همیشه تاریخ 
انقالب ها، عده ای به نوشتن تاریخ پر افتخار انقالب 
اسالمی ایران مشغولند که سر در آخور غرب و شرق 
دارند. تاریخ جهان پر است از تحسین و دشنام عده  ای 
خاص، له و یا علیه عده ای دیگر و یا واقعه  ای در خور 
بحث... باید پایه های تاریخ انقالب اسالمی ما چون 
خود انقالب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرت ها و 

ابرقدرت ها باشد.«
چند سطر باال، بخشی از متنی است که امام خمینی، 
25دی ماه 1367در ضرورت های تاریخ نگاری انقالب 

اسالمی نوشــتند و می توان آن نامه را منشور 
تاریخ نگاری انقالب اسالمی خواند، و به همین 
بهانه، روز 25دی مــاه روز تاریخ نگاری انقالب 

اسالمی نام گرفته است.
از آن تاریــخ مؤسســات بســیاری در جهت 
تاریخ نگاری انقالب اسالمی به وجود آمده اند. اما 
خروجی مجموع آنها به اندازه ای نبوده اســت که 
برای دیده بان انقالب اســالمی احساس رضایت 

ایجاد کند و هر از چنــدی، در دیدارهای مختلف 
رهبر معظم انقالب اســالمی از کاستی ها در حوزه 
تاریخ نگاری انقالب اسالمی سخن به میان آورده اند.
»آتش به اختیار فرهنگی« ازجمله مفهوم سازی  های 
مقام معظم رهبری در فضای سیاســی کشور بود 
که بازتاب گســترده ای هم یافت. مطالبه اصلی این 

سخنان از »جوان مومن انقالبی« و دیگر عناصر 
انقالبی بود که باید نیازها را رفع و سنگرهای 

خالی را پوشش دهند.
به عنوان نمونه در دیدار با خانواده شهدای 
هفتم تیر، از ســوی ایشان اشــاره ای به این 

مفهوم شده بود: »ما روی مسئله  شهدایمان 
انصافاً کم کاری کردیم. این حادثه  شهدای هفتم 

تیر ظرفیت عجیبی دارد برای معرفی شدن؛ هم 
معرفی شدن این چهره هایی که آماج این جنایت 

قرار گرفتند؛ هم معرفی ملت ایران که چگونه در یک 

چنین حادثه  تکان دهنده ای خودش را نگه می دارد، 
حفظ می کند و نه فقط از میــدان در نمی رود بلکه 
روحیه  مضاعف پیدا می کند؛ هم معرفی دشمنان که 
چه موجودات پست و چه سیاست های خبیثی پشت 
سِر این حوادث قرار دارد، دست های جنایتکار اینها را 
]معرفی می کند[. این ظرفیت در ماجرای هفتم تیر 
و ماجراهای دیگر - که البته عمده اش ماجرای هفتم 
تیر است - وجود دارد. ما کم کاری داشتیم؛ اینها را 
معرفی نکردیم. خیلی کار می شــد کرد و باید کرد؛ 
دستگاه های مسئول و همه  ما دچار کم کاری هستیم. 
و به نظر می رسد که این کار را هم بایستی سپرد به 
جناح فرهنگی مؤمــِن انقالبی مردمی خودجوش؛ 
این جوان هایی که می بینید در اطراف کشور به طور 
خودجوش کارهایــی انجام می دهنــد - کارهای 

فرهنگی انجــام می دهند، کارهای هنــری انجام 
می دهند، حقایقی را احیاء می کنند، استعدادهایی 
را بُروز می دهند، از اســتعدادهای بالفعلی استفاده 
می کنند - این کار را هم آنها باید بکنند. با زبان هنر، با 
زبان تصویر، با استفاده  از ابزارهای جدید باید بتوانند 
این حادثه را، این شــخصیت ها را ]معرفی کنند[؛ 
کسی مثل شهید بهشــتی را در دنیا معرفی کنند، 
کسی مثل شهید رجایی را معرفی کنند، شهید باهنر 
را معرفی کننــد. هرکدام از این شــخصیت هایی 
کــه در ماجرای هفتم تیــر یا ماجراهــای دیگر به 
شهادت رسیدند، شایســته  یک چهره نگاری بسیار 
باعظمتند که می شــود از اینها چهره نگاری کرد.« 

)6تیرماه 1394(
به وضوح مخاطب این مطالبه، کســانی هســتند 
که خود را بخشــی از جناح فرهنگی مؤمِن انقالبی 
مردمی خودجوش می دانند؛ اما مع االسف 

هیچ جهش 
انقالبــی در ایــن 
میــدان دیده نشــد. 
برای تبیین این نمونه 
مأموریت رهبــری به 
جناح فرهنگی انقالبی، 
نمونــه ای از دغدغه چند 
سال قبل ایشان را درباره 
شهدای هفتم تیر، بازخوانی 

مي کنیم.
» چهره  شــهید بهشــتی 
آن قدر برجســته است که 
چهره های برجســته  حول 
و حــوش او را در محاق قرار 
داده، واال هر کــدام از آنهایی 
که آنجا بودند که من اگر یادم 
می آمد دلم می خواســت اسم 
هر 72نفرشان را بیاورم واقعاً یک 
چهره  برجسته ای بودند، شهید 
محمد منتظری مگر برجســته 

نبود؟ آن انسان پارســای مبارز خستگی ناپذیری 
که چند ســال دوران اختناق به قول دعبل خزاعی 
دارش را بر دوشــش گرفته بود و از این کشور به آن 
کشور، از این منطقه  دنیا به آن منطقه  دنیا می رفت و 
مبارزه می کرد، آن عناصر قدیمی انقالب مثل صادق 
اسالمی و علی درخشــان و امثال اینها مگر نبودند 
که در طول سالیان دراز بارها از سوی دستگاه جبار 
تهدید به قتل شده بودند و تا پای اعدام پیش رفته 
بودند، آن روحانیون زبده و برجسته ای مثل مرحوم 
حقانی، مرحوم موســوی، مرحوم دانــش و امثال 
اینها نبودند که ســابقه و پرونده شان سرشار بود از 
افتخارات. آن وزرا و مســئوالن عالی مملکتی، آن 
معاونین وزرا، آن نمایندگان مجلس، آن جوان های 
پاکباز مثل اجاره دار و بقیه  برادران که متأســفانه 
اسم هایشــان یادم نمی آید واال دلم می خواســت 
دانه دانه اسم های اینها را می بردم و عرض اخالص 
و ارادت صادقه و قلبی نســبت به یــک یک اینها 
می کردم.« چنین مطالبی را دربــاره برخی نکات 
تاریخی دیگر نیز بیــان فرموده اند. همین چند روز 
قبل، در دیدار خانواده شهدای شاهچراغ فرمودند: 
» ما در قضیه  رســانه و تبلیغ و ترســیم واقعیات 
کوتاهی داریم. خیلی از جوان های ما و شما قضایای 
20 ســال قبل را نمی دانند، قضایــای منافقین را 

نمی دانند.«
پرداختن به ایــن موارد در انقالب اســالمی صرفا 
صحبت دربــاره ماجرای یک موضوع به ســر آمده 
نیست و از دو منظر مفید است؛ نخست الگو سازی  
از انقالبیون پیشرو و دیگر تبیین تضییع حقوق بشر 
توسط آمریکا و غرب، موضوعاتی که ناظر به امروز 
و فردای ما هستند. این که ســال به سال مفاهیم 
تاریخ انقالب اسالمی در کارنامه سازمان های رسمی 
کمرنگ تر یا نمایشی تر شــود، چندان دور از انتظار 
از نهادهای رسمی نیســت؛ چه آنکه رهبری هم به 
نیروهای خودجوش مأموریــت داده اند؛ اقدامی که 
با سطور نقل شده از »منشــور تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی« امام خمینی)ره( نیز منطبق است، انجام 
دهند. از این رو دیگر فعالیــت در حد متهم کردن 
دولت و نهادهای انقالبی کفایت نمی کند؛ اینجا باید 
خودمان را زیر ذره بین ببریــم که آیا لبیکی به این 
فراخوان گفته ایم؟ در تاریخ نــگاری انقالبی متهم 
کم کاری ما هستیم، اگر به دنبال حرکتی متکی بر 

نیروی خود نباشیم.

راه نجات تاریخ نگاری انقالب اسالمی
ضرورت های تاریح نگاری انقالب اسالمی به بهانه 25دی ماه، روز تاریخ نگاری

کتاب »فیضیه در گذر تاریخ« در یکصدمین سال بازتأسیس این مدرسه علمیه به بازخوانی تاریخ آن می پردازد

حوزه علمیه بابرکت، برای تاریخ شیعه

محمدمهدی اسالمیگزارش
روزنامه نگار

ناسخ و منسوخ تاریخ نگاری
آنچه ابن خلدون را از مورخان پیشــین خود ممتاز  کرد، صرف  
روایت احـــوال گذشــتگان نبود؛راهی  که قبل از او بسیاری از 
تاریخ نگاران پیموده بودند، بلکه  او اعتماد به اقوال منابع را در پس 
اندیشه خود قرار داد و پذیرش  آنها را از صافی  پرسش های  گوناگون 
گذراند. او تالش کرد تاریخ را بــر قوانینی که از دل آن برمی آید 
عرضه کند و درستی را از نادرستی بازشناسد. ریشه اندیشه ورزی 
او در نگارش تاریخ کجاست؟ نوشته اند که قرآن را  در نوجوانی از 
بر شد. در جوانی ادیبی توانا بود. از منطق و فلسفه بهره داشت و 
غیر از معقول، در منقول هم دانش آموخته بود. دنیای خود را به 
خوبی می شناخت. سفرهای بسیاری  رفت . به کتابخانه های معتبر 
زمان خود دسترسی و  با اقوام متمدن و وحشی نشست و برخاست 
داشت. اما جز اینها- که همگی اسباب ضروری تاریخ نگاری آن 
زمان، بلکه همه زمان ها هســتند- او مرد سیاست  هم  بود و در 
شمار مالزمان و مشاوران تنی چند از حاکمان شمال آفریقا، تا 
جایی که نقش او را در دوستی ها و دشمنی های امرای آن ناحیه 
دخیل دانسته اند. اقامت او در میدان  سیاست  نزدیک 30سال به 
درازا کشید و زمانی که قلم به نگارش تاریخ برد، در آب دیدگی او 
در این حوزه تردیدی نبود. ابن خلدون با اندوخته ای از تجربیات 
سیاسی و فهم  مناسباتی  که  در نهاد قدرت وجود دارد، احوال  امم  
و دول گذشته را بنگاشت و در این کار از بازنمایی علل و اسباب 

رخدادها غفلت نورزید.
باید گفت که سیاست چشم نوازترین رنگ از  طیف  تاریخ  نیست، 
اما پررنگ ترین آن اســت. تاریخ اجتماعــی، تاریخ  اقتصادی  یا 
فرهنگی و نظامی، گاه بر پیشانی کتاب ها جای می گیرد و عنوانی 
را از آن خود می کند، اما در مطالعه روشن  می شود  که  زیرساخت 
همگی آنها روابط و کنش های سیاســی است. تاریخ سیاسی را  
باید بن مایه پیشینه شناسی دانســت و نگاه اصلی را در بازکاوی 
علت ها و معلول ها-که مهم ترین و چه بسا سخت ترین بخش  از  کار  

تاریخ نگاری است- به این حوزه دوخت.
همانطور که روابط و مناسبات انســانی  همراه  با دستاوردهای 
گوناگون آن در مسیر خود از گذشــته به حال از سادگی به در 
آمده و دوره بســیط بودن را پشت سر گذاشــته، سیاست نیز، 
هم به این دلیل و هــم به جهت بافت پرپیچ وخــم خود، دچار 
پیچیدگی های  فراوان  شده  است. اگر بتوانیم این تغییر و تبدل 
را دوره بندی کنیم، بایــد بگوییم که  در  دوره  ظهور اســتعمار 
که مناسبات سیاســی سرانگشــتان تازه واردی را تجربه کرد، 
سرعت درهم تنیدگی  امور  سیاسی بیش از پیش نمایان شد، تا 
جایی که در عصر اطالعات و وفور دانســتنی ها، شمار  الیه های 
ابهام-کشیده شده روی چهره ها و جریان ها- بیش از دوره های 
پیشین رخ نمود . دانش  سیاسی، به ویژه در چنین دوره ای، مورخ 
را در بازشناســی بهتر چهره ها و جریان ها یاری می دهد . البته 
برخورداری از فهم سیاسی با سیاست پیشگی فاصله بلندی دارد. 
با اینکه مختصات  فردی  یک  مــورخ او را از درآمیختن به آنچه 
روزمرگی سیاسی یا سیاســت زدگی گفته می شود بازمی دارد، 
اما  رسیدن به آن مختصات نیازمند مشق و تمرین و تن دادن به 
ریاضت های شناخته  شــده  در  این علم است. چه بسا علت وفور 
گزارشــگران تاریخ و کمبود مورخ، در این نکته نهفته  باشد . در  
کنار آفت سیاست زدگی که نخستین رهاورد آن در حیطه تاریخ 
یکسویه نگری  ساده  پندارانه است، ادعای استقالل سیاسی نیز 
موضوعی است که با لعاب خوشایند و ظاهری پسندیده مطرح 
می شود . برخورداری  از استقالل سیاسی و روی نگرداندن هر از گاه 
به گرایش ها و سلیقه ها برای  مورخ  امتیاز کوچکی نیست، اما این 
خصیصه هم  با  دانش  سیاسی فاصله بســیاری دارد و احراز آن 
کمکی  به  دریافت مناسبات و کشاکش های موجود در رخدادهای 
تاریخی نمی کند. این حقیقتی اســت که در  زمان  ما بر صعوبت 
کار مورخ  افزوده  شده اســت . اگر  تاریخ  تولد ابن خلدون از قرن 
هفتم هجری  به  قرن پانزدهم تغییر می یافــت، حتما بر وجود 
سختی بیش از پیش کار  مورخ  صحه می گذاشت و بر تحول امر 

تاریخ نگاری  تأکید می کرد.
با اینکه امــروز  مجهز بودن مــورخ به دانش  سیاســی، امری 
اجتناب ناپذیر است، اما می دانیم که او در دوره ای به سر می برد 
که  مصادف  است با پایان تاریخ نگاری فردی . گستردگی  حوزه های  
تحقیق، وفور منابع  و مدارک  و به ویژه قرار گرفتن قانون  علیت  در 
مساحت های نیمه روشن و گاه تاریک جهان امروز، تاریخ نگاری 
فردی را با دشواری های فراوانی روبه رو  کرده  است. نگارش تاریخ 
به سبک سنتی - عموما  مبتنی بر  سرگذشت  انبیا  و پادشاهان-

مدتهاســت که ناســخ  تازه ای پیدا کــرده و آن بخش پذیری 
رویدادهای تاریخی به عناصر پرشمار و گوناگون است. همین امر، 
جزئی نگری  به  موضوعات تاریخی را اجتناب ناپذیر کرده. توجه  به  
این  جزئیات  و پرداخت  دقیق آنها، طبیعتا  از  عهده فرد مورخ، خارج 
است. در زمان ما موفق ترین تاریخ نگاران، کسانی هستند که در 
شناخت یک  ناحیه، یک  دوره، یک جریان و حتی یک گروه یا  فرد، 
تخصص  یافته اند  و همه  استعداد  خود را صرف شناخت و بازنمایی 
آن کرده اند. نگاه تخصصی به جزئیات همانا ناسخ نگرش عمومی به 
کلیات تاریخ است. امروز گردآمدن توان های فردی زیر یک سقف و 
کوشش های  جمعی در امر تاریخ نگاری ازجمله پاسخ هایی است 

که به این مشکل داده می شود.

 مورخ فرزانه در قاب
تاریخ نگاری انقالب اسالمی

به مناسبت روز تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی و شانزدهمین سالگشت 
ارتحال استاد علی دوانی، نشست 
تخصصی درباره این مورخ فرزانه، 
توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی و با مشارکت دبیرخانه 
دائمی جشنواره بین المللی فارابی 
و مرکز پژوهش های علوم انسانی 
اســالمی صدرا امروز، یکشــنبه 

25 دی در محل تاالر ابونصرمحمد فارابی مؤسســه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری برگزار 
می شود. به گزارش همشهری، این مراسم با حضور و سخنرانی 
ســیدجالل الدین مدنی، محمد رجبی و محمدرضا کائینی و 
دبیری مالک شجاعی همراه اســت. عالقه مندان برای شرکت 
در این نشست می توانند به نشانی: پاســداران، خیابان شهید 
مؤمن نژاد )گلستان یکم(، شماره 124 مراجعه کنند. همچنین 
این نشست از طریق صفحه اسکای روم مؤسسه مذکور به نشانی 

b2n.ir/iscs به  صورت زنده پخش می شود.

نقل قول خبر

دریچه

هدایت  اهلل بهبودی؛ نویسنده و تاریخ نگاریادداشت

مصیبت های نسِل خمینی ندیده 
حاال 30ساله ها هم پس از رحلتش به دنیا  آمده  و او را ندیده اند. 
این بچه های 10ساله تصاویر پیروزی انقالب، حاال پنجاه و چند 
ساله اند. »انقالب، امام و جنگ« که خاطرات زیست این مردم 
بودند کم کم در حال تبدیل به »تاریخ نادیده« آنها هستند. پدر و 
مادر ما هربار در جواب سؤاالتمان از انقالب، برایمان »خاطره« 
می گفتند، از دوران شــاه، از پیروزی انقالب، از امام، از 8 سال 
دفاع. اما نسل ما برای فرزندانمان باید »تاریخ انقالب« بگوییم. 

همان قدر تفاوت که جبهه را از زاویه »روایت فتح« آوینی ببینی 
یا پای تحلیل های مغرضانه برخی ها بخواهی چرتکه بیندازی که 

چقدر در فالن عملیات اشتباه کردیم یا نکردیم! 
بگذریم، از ســختی امام ندیدگی مان می گفتــم. مقام معظم 
رهبری که حاال او تنها باقیمانده  شــورای انقالب اســت، حق 
بزرگی به گردن ما »نسل امام ندیده« دارد. انصافا خوش به حال 
ما که »امام« را از پنجره »آقا« شــناختیم. دیدیم که در همه 
دیدارهایش عکس امام پشت سرش و دغدغه اش ادامه راه امام 
است و هر ســال 14 خرداد برایمان از »مکتب امام« می گوید. 
حکایت نسل ما و او، حکایت ماهی و آب است که چون غرق در 

اوست قدرش را خوب درک نمی کند...
بگذریم، از امام می گفتم.تاریخ تجربــه کرده که اگر »حضرت 
علی  علیه السالم« هم باشــی و در محراب مسجد کوفه حین 
نماز شــهیدت کنند، »تحریف و تبلیغ اموی« می تواند کاری 
کند که یک نسل پس از تو فکر کنند خدا آیه تطهیر را در شأن 
این خاندان ابوسفیان نازل کرده و سؤالشان این باشد که »مگر 
علی نماز هم می خوانده؟«  خالصه هرچه از یک اسطوره در بستر 
زمانی دورتر شویم توصیف واقعی اش سخت تر است، خصوصا 
اینکه موج تحریف داخلی و تخریب خارجی هم علیه اش زیاد 
باشد. کار ما سخت است، خیلی سخت. ما امام ندیده ها باید امام 
و انقالب را بدون تحریف و با همــه ابعاد فکری و ایدئولوژیک و 

سیاسی و فرهنگی اش، به فرزندانمان منتقل کنیم.

محمدامین فرج اللهی؛ روزنامه نگار

مدرسه علمیه فیضیه قم نام آشنایی در میان مدارس علوم 
دینی در ایران و جهان است که بسیاری از علمای تراز اول 
جهان تشــیع در آن تحصیل کرده و به مدارک حوزوی 
سطوح باال دســت یافته و در تبیین جریان های شیعی 

در ایران و جهان نقش آفرینی کرده و تأثیرگذار بوده اند. 
این مدرسه به عنوان یک مکان پرنفوذ و جریان ساز که 
نقش تعیین کننده ای در شــکل گیری و تداوم نهضت 
اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( داشته و دارد، 
اکنون شاهد یکصدمین سال بازتاسیس خود است و در 
این راســتا، اخیرا کتاب »فیضیه در گذر تاریخ« تألیف 
محمدعلی رجایی نژاد و محمدحسن عباسی از سوی مرکز 

اسناد انقالب اسالمی چاپ و منتشر شده است.

در کتاب »فیضیه در گذر تاریخ« برای درک  تاریخ فیضیه سعی شده به 3سؤال مبنایی 6
پاسخ داده شود؛ فرایند تحول فیضیه از 
تأســیس تاکنون، تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟ 
ساختارهای مؤثر بر فیضیه در مسیر تحوالت تاریخی 
کدام است؟ و کنشگران مؤثر بر روند تحوالت تاریخی 
فیضیه چه کسانی بوده  اند؟ بررسی چگونگی تحوالت 
تاریخی فیضیه و شناخت عوامل مؤثر در این تحوالت، 
مسئله ای قابل تأمل و مداقه است که کتاب حاضر قصد 
توصیف و تبیین آن را دارد. از همین رو توجه به آن و 
پرداختن به آن و نیز شناساندن هرچه بیشتر این مکان 
فرهنگی و علمی به طالبان و تشــنگان شــناخت و 
معرفت، گامی رو به جلو و خدمتی درخور به پیشگاه علم 

و فرهنگ و اندیشه است.

نویسندگان کتاب »فیضیه در گذر تاریخ«  کوشــیده اند به 2 مقوله »پیشــینه« و 7
»تاریخچه« که در ظاهر مجزا، اما مرتبط به 
هم هســتند، بپردازند و ابعاد آنها را روشــن کنند. 
به عبارت دیگر، بررســی چگونگی تحوالت تاریخی 
فیضیه و شناخت عوامل مؤثر در این تحوالت، مسئله ای 
قابل تأمل است که این کتاب، قصد توصیف و تبیین آن 
را دارد. بنابر این، کتاب حاضر در تقسیم بندی محتوایی 
مشتمل بر 2بخش اســت؛ بخش نخست در 4فصل به 
بررسی پیشینه فیضیه از تأسیس تا احیا می پردازد و 
بخش دوم، به بررسی تاریخچه مدرسه فیضیه از دوران 
حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری به 

بعد اختصاص دارد.

گذر تاریخ« تألیف محمدعلی رجایی نژاد و 8چاپ اول )تابستان1401( کتاب »فیضیه در 
محمدحســن عباســی در 196صفحه، 
شمارگان 500نســخه و قیمت 65هزارتومان توسط 
انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ و منتشر 

شده است.

اندیشه جامعه

جامعه شناسی تاریخی 
کتاب »جامعه شناسی تاریخی 
بازتابی« نوشته آرپاد ساکولچای 
را زهرا ســادات روح االمین به 
فارسی برگردانده و به تازگی از 
سوی انتشارات نیستان منتشر 
شده است. این کتاب، اثری است 
نظری که در آن ســعی شده تا 
نقاط تالقی 2 دیــدگاه و نظریه 
جامعه شناسی تاریخی و نظریه 

اجتماعی در جامعه شناسی، مورد بررسی قرار گیرد. کتاب با این 
منطق با مخاطبانش روبه رو می شود که با وجود اینکه عقل سلیم 
معاصر، جفت شدن نظریه اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی را 
به هیچ وجه بدیهی نمی داند و جامعه شناسی اغلب به عنوان یک 
علم اجتماعی مدرن در نظر گرفته می شود که به مشکالت جامعه 
معاصر می پردازد؛ با این حال، برخی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
نظریه پردازان اجتماعی، اعم از کالسیک و معاصر، مانند مارکس 
و وبر، فوکو و الیاس، به طور قطع از طبقه جامعه شناسان تاریخی 
بوده اند و لذا وضعیت بدیهی این شخصیت ها به پنهان کردن 
خصلت گیج کننده پیوندهای نزدیک آشــکار شده بین نظریه 
اجتماعی و جامعه شناســی تاریخی کمک می کند. نویسنده 
کتاب در همین رابطه در بخشی از مقدمه خود آورده است: »این 
کتاب، هم برنامه ای و هم تحلیلی است. برنامه ای است؛ زیرا هدف 
اصلی آن بازسازی تاریخ اندیشه جامعه شناختی و جهت دهی 
مجدد نظریه اجتماعی معاصر است. از این نظر اقدامی که این 
کتاب بخشی از آن است، هم محافظه کارانه و حتی سنت گرایانه 
و هم به شــدت نوآورانه اســت. انتشارات نیســتان این کتاب 

308صفحه ای را به بهای140هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ ایران

رونمایی دانشنامه نیشابور بزرگ 

رونمایی از کتاب »دانشنامه نیشــابور بزرگ« حاوی اطالعات 
جامعی از شهر نیشــابور تاریخی و نیز نیشابور بزرگ جدید که 
توسط انتشارات کمیسیون ملی یونسکو- ایران به چاپ رسیده 

است، دوم بهمن رونمایی خواهد شد. 
به گزارش همشهری، دانشنامه نیشابور بزرگ، کتاب 8 جلدی 
حاوی اطالعات جامعی از شهر نیشــابور تاریخی و نیز نیشابور 
بزرگ جدید شامل 3 شهرستان نیشابور،  زبرخان و فیروزه است 
که زیر نظر امید مجد، استاد دانشگاه تهران و تیم تحقیقاتی وی 
تدوین شده است. جلد اول شامل تاریخ نیشابور از آغاز تا پایان 
پهلوی اول است که به تفکیک دوره های هخامنشیان، اشکانیان، 
ساسانیان، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، 
ایلخانیان، تیموریان، صفویان، افشاریان، زندیه، قاجار و پهلوی 
نوشته شده است.  جلدهای دوم تا چهارم شامل مشاهیر و رجال 
نیشابور کهن است که در حدود 8هزار نام از اهالی علم و دانش 
و دین، لشگریان، امرا، وزرا، فقها، محدثین، هنرمندان، کاتبان، 
موسیقیدانان، پزشکان و ریاضیدانان را در برمی گیرد و تا شروع 
سده چهاردهم را شامل می شود.  جلد پنجم حاوی تمام اطالعات 
شهرشناســی از نظر جغرافیای طبیعی، صنعتی، کشــاورزی، 
انسانی، زمین شناسی، مراکز گردشگری، بقاع متبرکه، آثار ثبتی 
میراث فرهنگی و باستان شناسی است. جلدهای ششم و هفتم 
نیز به تفصیل به معرفی روستاهای نیشابور بزرگ پرداخته و هر 
روستا را با اطالعات کاملی از آنچه دارند و ندارند معرفی می کنند.
جلد پایانی این اثر نیز بحث جامع و کاملی از زبان، آداب و رسوم، 
فرهنگ و افسانه های نیشــابوریان را در خود جای داده است.

مراسم رونمایی از این اثر، دوم بهمن سال جاری در دانشگاه تهران 
از ساعت 14 تا 16 با حضور جمعی از فرهیختگان انجام می شود.

در میان کتاب های پژوهشی که به تاریخچه مدرسه فیضیه قم می پردازند، کتاب »فیضیه در گذر تاریخ« از جهات گوناگون قابل  توجه و تأمل است. این اثر تحقیقی در آستانه صدمین سالروز بازتأسیس این مدرسه علمیه تدوین شده و تاریخچه و کارنامه 1
»مدرسه علمیه فیضیه« در این شهر را از زوایای گوناگون می جوید. توضیح آنکه شهر قم از دیرباز، کانون حضور فقیهان شیعه 
و محافل تدریس و تدّرس علوم اسالمی بوده و شخصیت های علمی فراوانی به جهان تشیع عرضه داشته است. در این میان، حضور 

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری در شهر قم، تنها فصلی از این تاریخچه و البته بخشی مؤثر از آن قلمداد می شود.

شده است. در بخشی از مقدمه این کتاب »فیضیه در گذر تاریخ« می خوانیم: »تمام همت و تالش آیت اهلل العظمی حائری 2نقش مؤثر آیت  اهلل العظمی حائری یزدی در احیا  و بقای مدرسه فیضیه از نکات بارزی است که در ابتدای کتاب به آن اشاره 
یزدی صرف احیای حوزه   علمیه و بقای آن در برابر تهاجمات رضاشاه شد. از آن زمان به بعد، فیضیه مرکز و کانون تحوالت 
سیاسی و اجتماعی شد. از فعالیت های مؤثر انجام شده در این مرکز فرهنگی و سیاسی در دوره   زعامت آیت اهلل العظمی بروجردی 
می توان به مواردی مانند فعالیت فزاینده  فدائیان اسالم از سال های 1329 به بعد در قضایایی چون ملی شدن صنعت نفت و واکنش به 

انتقال جنازه  رضا شاه به ایران، اشغال فلسطین و تشکیل دولت غاصب اسرائیل اشاره کرد.

از دیگر نکات مهم تاریخی که در کتاب »فیضیه در گذر تاریخ« به آن اشــاره شده، توسعه فعالیت های سیاسی طالب و  روحانیون در این مرکز دینی است. کتاب اشاره دارد که دهه 40 شمسی اوج فعالیت های سیاسی طالب و روحانیون در حوزه 3
علمیه قم است. اقدام وحشیانه   رژیم طاغوت در حمله به فیضیه در دوم فروردین سال1342 و 17خرداد سال1354 هرگز 
از ذهن و خاطره   مردم و از سینه تاریخ پاک نخواهد شد. سخنرانی  های آتشین انقالبیون به ویژه امام خمینی)ره( در عصر عاشورای1383 
قمری از نقاط عطف مدرسه فیضیه قم محسوب می شود. استقبال باشکوه مردم قم از امام خمینی)ره( پس از پیروزی انقالب اسالمی و 

حضور ایشان در نخستین ساعات ورود به قم در مدرسه   فیضیه و سخنرانی در آن از نکات به یادماندنی این مدرسه است.

کتاب »فیضیــه در گذر  تاریخ« سعی دارد در کنار 4
بازخوانی تاریخچه این 
مــکان دینی و آموزشــی، به کلیت 
پیشینه این نهاد علمی، مدرسه فیضیه 
قم هم بپردازد و آن را نمایان ســازد. 
درباره محتوای ایــن کتاب می توان 
گفت، مدرسه فیضیه قم، از مراکز علمی 
مهم در تاریخ ایران و اســالم است. 
پیشینه این مدرسه علمیه، به دوران 
سلجوقیان می رســد. فیضیه از بدو 
تأسیس، تغییرات ظاهری و ساختاری 
متعددی را به خود دیده اســت. این 
مکان در تاریخ انقالب اسالمی نیز منشأ 
اثر بوده است. حمله عمال پهلوی به 
طالب در نوروز1342، در همین مکان 
رخ داد. فیضیه همچنین مکانی است 
که بسیاری از شخصیت های انقالبی در 

آن پرورش یافته اند.

مدرســه فیضیه قم و انقالب اسالمی ایران ارتباط  مستقیم و تنگاتنگی با همدیگر دارند و اگر بخواهیم 5
درباره تاریخ انقالب اسالمی تحقیق و جست و جو 
کنیم، بدون درنظر گرفتن تاریــخ و نقش حوزه علمیه قم عمال 
امکان پذیر نیست. به بیان دیگر، بررسی تاریخچه مدرسه فیضیه 

قم به عنوان یک مکان علمی و دینی، برای شناخت انقالب 

اسالمی و فعالیت های علمی و دینی، الزم و ضروری است. کتاب 
فیضیه در گذر تاریخ، با همین هدف تدوین شده است. به تعبیر 
نویســندگان اثر، هدف از تدوین این کتاب، »روشن ساختن 
پیشینه مدرسه فیضیه«، »شناساندن شاکله ساختاری این بنا«، 
»شناخت کارگزاران تأثیرگذار این نهاد مذهبی-سیاسی« و 

»معرفی سیر تحوالت فیضیه در طول تاریخ« است.

علی اهلل سلیمیگزارش
روزنامه نگار


