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آیین و اسطوره در ایران شیعی

نگاهی به اعالم ارتداد جبهه ملی
از دریچه بازتابهای اجتماعی

مردمیکهوابستگیبهرهبر
خویش را فریاد کردند

جریانی که هماره از مردم جا مانده است!
جدایی مسیر ملیگرایان از مردم؛ زمینهها و پیامدها

در نگاهی کلی باید اذعان داشت که ملیگرایان در
الهامداناییسرشت
تاریخ معاصر ایران ،بیش از آنکه در مســیر مردم،
گزارش
روزنامه نگار
افکار عمومی و خواست و منافع آنان حرکت کنند ،در
موضع تقابل با این مفاهیم قرار داشتهاند .این جریان فکری ،اعم از جبهه ملی اول تا چهارم ،نهضت مقاومت
ملی ،کمیته حقوق بشر و نهضت آزادی ايران ،همواره به جای تنظیم فرکانس اندیشه و کنشهای سیاسی
خود با مردم و منافع آنها ،در تالش بودهاند تا مســیر حرکت ملت را به سمت افکار حزبی خود منحرف
سازند .بهعبارتی ،کسانی نام «ملی» بر خود گذاشتند ،که نهتنها هرگز ملت را بهعنوان دال مرکزی منظومه
فکری خود قبول نداشتند ،بلکه در جهت عکس خواست و منافع ملت حرکت میکردند .در همین راستا
و در مقال پی آمده ،به مناسبت سالروز صدور حکم ارتداد جبهه ملی توسط امامخمینی(ره) ،نمونههایی
از جهتگیریها و تالشهای آفندی و پدافندی ملیگرایان موردبازخوانی و بررسی قرار گرفته است.
تالش برای تغییر ریل بسیج انقالبی مردم

25خرداد  .1360نمایی از حضور خیابانی مردم تهران،
علیه جبهه ملی

*منابع در گروهتاریخ همشهریموجود است.

سکوت و سنگاندازی ،در مسیر نهضت اسالمی

تالش برای بهدست گرفتن رهبری جامعه معترض
از جانب ملیون ،در ابعاد سلبی برجستهتر مینمود.
آنان وقتی خود را در بســیج مردم و تحریف مســیر
نهضت اسالمی ناتوانیافتند ،تالش برای تضعیف و
سنگاندازی در آن مسیر را در دستور کار خویش قرار
دادند .بهعنوان نمونه در مقاطعی که حمایت تودهها،
آشــکارا در حمایت از امام بود و آنان امکان تحریف
جریان و دســت و پا کردن منفعت و نامــی را برای
خود نمیدیدند ،دســت به سکوت میزدند! ازجمله
این موارد ،سکوت شگفتانگیز ملیگرایان مذهبی
و غیرمذهبی ،در برابر قتلعام مــردم در 15خرداد
42بود .بازرگان در خاطرات خود مینویسد که «پس
از بحث و بررسی نظرات موافقین (از جمله بازرگان)
و مخالفین در هیأت اجراییه جبهه ملی دوم ،باالخره
تصمیم به عدمصدور اعالمیه در محکومیت رژیم شاه
گرفته میشود!.»...
کوششهای بختیار و سنجابی ،در عدمصدور اعالمیه
چشمگیر بوده است .نهضت آزادی و بازرگان نیز به تبع
انفعال جبهه ملی ،تصمیم به سکوت میگیرند و حتی
بیانیههایی که با امضای شاخه جوانان نهضت آزادی
منتشر میشود را غیرمربوط به این تشکل دانسته و
آن را توطئه ساواک علیه خود معرفی میکنند! ()4
البته در مــواردی نیز کار از ســکوت فراتر میرفت،
ازجمله حزب ملت ایران از احزاب جبهه ملی« ،افراد
حزبی خود را از شرکت در تظاهراتی که در روزهای
12و13خرداد ،در مسجد یا سینهزنیها علیه رژیم
انجام میگرفت ،منع کرد.»...
در ماجرای تصویب الیحه کاپیتوالسیون در1343نیز که
فارغ از نگاه و مکتبی ،کل مردم ایران تحقیر شدند ،ملیون
نهتنها سکوت کردند بلکه در اقدامی عجیب «تصمیم
گرفتند تا مدتی جلسات [عادی] خود را تعطیل کنند،
تا تشکیل این جلسات به موضوع تبعید آقای خمینی
[و همراهی با منتقدان الیحه] تعبیر و تفسیر نشود.»...

در مقطع پس از 15خــرداد 42تا  1356ملیگرایان
درحالیکه مردم مبارز بســیاری زیر شــکنجههای
ســاواک قرار داشــتند14 ،سال به ســکوت ،انزوا و
تعطیالت رفتند! با بازگشت آزادی نسبی به کشور و
نیز گسترش نهضت اسالمی از هنگام شهادت آیتاهلل
سیدمصطفی خمینی ،ملیگرایان نیز در قالبهایی
چون :کمیته حقوق بشر ،جبهه ملی چهارم و نهضت
آزادی به میدان آمدند .آنها با تبلیغاتی گسترده تالش
کردند تا این بار برخالف دهه 40بتوانند مردم را زیر
چتر خویش تجمیع کنند .آنان اما زود دریافتند که نه
کاریزمای شخصیتی امثال سنجابی و بازرگان یارای
تحقق این هدف را دارد و نه اندیشــههای سکوالر و
التقاطی ملیون در میان مردم میتواند آغازگر بسیج
تودهای شود ،لذا در گام بعد ،همچون سالیان نخست
دهه ،40به تاکتیک موجسواری درعین تحریف مسیر
موج دست زدند!
این گروهها از سویی به نهضت اسالمی و امام ابراز ارادت
میکردند و از ســوی دیگر ،در اعالمیههای متعدد،
اهداف ضدملی خود در تغییر مسیر را پی میگرفتند.
آنان به این نتیجه رســیده بودند که بسیج مردمی با
هدف نهایی تشکیل حکومت اسالمی ،ذیل 2هدف
میانی «سرنگونی رژیم پهلوی» و «قطع دست استعمار
آمریکا» شکل گرفته است ،بنابراین با برنامهای پشت
پرده تالش کردند تا نهضــت را از هر دو هدف میانی
خود منحرف کنند! بدیهی است ملیون به خاطر انزوای
خود در میان مردم ،امکان بیان صادقانه استراتژیهای
خویش را نداشتند ،از اینرو تحریف مسیر نهضت را
در قالب شعارهایی خوشتراش چون «سیاست گام به
گام»« ،شاه سلطنت کند نه حکومت» ،و «اول مبارزه
با استبداد و بعد استعمار» پنهان میکردند.
از مهمتریــن مکتوبــات بــازرگان ،نامــه وی بــه
امامخمینی(ره) در مردادماه 57اســت که در فاصله
چندماه مانده به پیروزی انقالب ،ایشــان را از مبارزه
با اصل رژیم و نیز آمریکا باز مــیدارد )1 ...« :اگر آن
(قانون اساسی) را نفی کنیم ،منطقاً و قانوناً هرگونه
مدرک محکومیت رژیم را از دست میدهیم .بهمعنای
ضامن سلطنت شاه نیز نیست ،چون سراسر خالف آن
عمل کرده و خود را قانوناً معزول ساخته است )2 .لبه
تیز حمله فع ً
ال بهتر است به استبداد باشد نه استعمار،
جنگ کردن در دو جبهه مانع پیروزی است.»...
لبیک به آشتی ملی شریفامامی!

سناریوهای ملیگرایان در مواجهه با نهضت اسالمی
مردم در دهه ،40در آستانه پیروزی انقالب نیز موبهمو
تکرار شــد! آنها پس از شکســت در کلید زدن بسیج
تودهای ،تصمیــم به موجســواری و در پی ناکامی در
تحریف مسیر موج ،به توقف و سکوت آن کمر همت
بســتند! با روی کار آمدن دولت جعفر شریفامامی و
طرح شعار آشتی ملی ،ملیون با آغوشی باز به استقبال
وی رفتند! بازرگان پس از مشــاهده فاجعه کمنظیر
17شهریور و کذب بودن شعارهای دولت شریفامامی
نیز امامخمینی(ره) را به رها کردن انقالب و شــرکت
در انتخابات وعده داده شــده دعوت میکند .مشکل
اصلی ملیون ،قبوالندن پذیرش وعدههای شریفامامی

به امامخمینــی(ره) بود .بر همین اســاس ،بازرگان
برای دیدار با ایشان به نوفل لوشاتو میرود اما طبیعتا
نمیتواند دلیل مناســبی برای خاموش کردن امواج
خروشان انقالب که در حال نابودی بنیان طاغوت بود
ارائه کند .وی دعاوی عجیب و دونشأنی را برای پذیرش
انتخابات ،از جانب امام عرضه داشــت که طبعا توجه
ایشان را جلب نکرد و با پاسخ قاطع امام مواجه شد.
در همین راستا ،در پاییز 1357و در آستانه پیروزی
انقالب اســامی ،ملیون ـ از گروههای مختلف ـ طی
نشســتی در دانشــگاه تهران ،ضمن ارائه تصویری
ناصحیح از امام خمینی(ره) ،انحراف مســیر انقالب
اســامی از راه تأثیرگذاری بر ایشان را در دستور کار
خود قرار دادند« :همه معتقدند که [امام] خمینی دیگر
برداشتی از اوضاع ایران ندارد ...هرچه جلوتر برویم او
بیشتر احساس قدرت میکند ،مگر آنکه شخصاً (و)
دقیقاً مطیع سیاست خارجی باشد که ظاهرا نیست.
باالتفاق عقیده دارند حفظ سلطنت و قانون اساسی
در حالت خطر ،فعلی تنها راه نجات مملکت است.»...
طنز تاریخ آنکه ملیگرایان برای توقف حرکت انقالبی
مردم علیه شاه و آمریکا ،دســت به دامان این کشور
میشــوند! مهندس بازرگان طــی مالقاتی با «جان
استمپل»ـ وابسته سیاسی سفارت آمریکا در تهران ـ
در تاریخ30ماه مه(1978نهم خرداد ،)1357میگوید:
«اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی را به
اجرا درآورد ،ما آمادهایم تا سلطنت را بپذیریم».

در واپسین گام

تداوم تالش بــرای تغییر ریل انقــاب ،پس از
برقراری نظام اسالمی

با ناکامی ملیگرایان در توقف مسیر نهضت اسالمی
یا تحریف آن ،گام بعدی تداوم همان اهداف پیشین،
در مقطعی جدید بود .آنان همزمان در 2ساحت اصلی
تالش برای گردآوردن مردم زیر چتر خویش و ایجاد
وقفه در مسیر حرکت نظام ،وارد تالش شدند .چند
سال بعد بازرگان با نگاشتن کتاب «انقالب ایران در
2حرکت» ،تالش کرد خود را از بانیان انقالبی جلوه

کریم سنجابی ،رهبر جبهه ملی ،در سال 1360

بهدنبال ســخنرانی تاریخی امام خمینــی(ره) ،آیتاهللالعظمی
ســیدمحمدرضا گلپایگانی رســما در فتوایی تصریح کرد« :اگر
مســلمانی حکم قصاص در اسالم را منکر شــود ،مرتد میشود،
چون انکار صریح قرآن و ضروری دین اســت.»...آیتاهلل العظمی
سیدشهابالدین مرعشــینجفی نیز ،طی فتوایی بر مرتد بودن
منکرین حکم قصاص تأکید کرد .آیتاهلل ســیدروحاهلل خاتمی،
امامجمع ه اردکان ،در پیامی خطاب به امامخمینی(ره) با اشــاره
به توطئههای داخلی و خارجی بر ضدجمهوری اســامی از آغاز
شکلگیری آن ،یکی از زشــتترین و بیشرمانهترین اقدامات بر
ضدنظــام را ،حرکت جبه ه ملی و اعالم تظاهــرات [بر ضدالیحه
قصاص] و دردآورتر از آن تأیید یا سکوت در برابر این امر از جانب
برخی از دوســتان ذکر کرد و این امر را قیام بر ضداسالم دانست و
خواستار اقدام سریع و قاطع در قبال آن شد .آیتاهلل سیدحسین
خادمی با صــدور اطالعیهای ،مردم را نســبت به عــدهای که به
اختالفات دامن میزنند و ندانسته زمینه را برای دشمنان انقالب
فراهم میســازند و بعضاً به حمایت از جناحهای مخالف اســام
اظهارنظر میکنند ،آگاهی داد و خواستار تسلیم در برابر دستورات
امامخمینی(ره) بهعنوان نایب امام عصر(عج) شد .حضرات آیات:
سیدجاللالدین طاهری ،عطاءاهلل اشرفیاصفهانی ،محمد صدوقی،
سیداسداهلل مدنی و سیدعبدالحســین دستغیب ،امامان جمعه
شهرهای اصفهان ،کرمانشــاه ،یزد ،تبریز و شیراز نیز ،طی پیامی
خطاب به مردم ،ائتالف جبهــ ه بهاصطالح ملی و منافقین خلق و
بعضی از دستجات مارکسیست برای از بین بردن اسالم و پایمال
کردن خون شهیدان را ،محکوم کردند)4( .
بنابر گزارشها ،پس از سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) ،نهتنها در
تهران بلکه سطح میادین ،خیابانها و کوچههای شهرهای سراسر
کشور ،ناگهان مملو از جمعیتی شد که شعارهایی در حمایت از امام
و والیت فقیه و محکوم کردن گروههای آمریکایی سر میدادند .به
عالوه ،ملت یکپارچه بر بامها ،ندایاهللاکبر ســر میدادند .در قم و
مشهد،ازدحامجمعیتدر مقابل منازل مراجعوعلمایبرجسته،به
حدی بود که به هیچوجه کسی نمیتوانسته جابهجا شود .گزارشها
از شهرهای تبریز ،اصفهان ،شیراز ،کرمان ،یزد ،اراک ،بندرعباس و...
نیز نشان میداد که در تمام شهرهای ایران ،مردم با شنیدن اظهارات
امام(ره) به خیابانها ریختند و با فریــاد «روح منی خمینی ،بت
شکنی خمینی» حمایت خود را از رهبرانقالب اعالم کردند و این
چنین جدایی مردم و امام از ملی گرایان را ،به گوش آنان رساندند)5( .

گروههای ملی با رسوخ در میان راهپیمایی مردم به
پاخاسته در ســالهای 41و  ،42با تکرار نام محمد
مصدق ،وی را رهبر نهضت معرفی میکردند! همچنین
نهضت آزادی ايران با صدور اعالمیههایی در همین
راستا ،سعی میکرد وی که در آن ایام سکوت اختیار
کرده بود را در راس این جریان گســترده اعتراضی
بنشــاند« :تنها حکومت مصدق و یاران او ،حکومت
ملت ایران است.»...
ملیون اما در جریان مبارزات مردم در نهضت اسالمی
و ناکامی اولیه در بهدســت گرفتن رهبری ملت ،به
مســیر نفوذ به بســیج تودهای اجتماعی که توسط
روحانیت رقم خورد ،گام نهادند .آنها در سالهای 41و
 ،42تالش کردند تا با همراه کردن جامعه با اقدامات
تفرقهافکنانه خود ،مسیر اصلی نهضت را تضعیف کنند
و آنها را به نفع خود و نه خط امام مصادره کنند .ازجمله
در جریان رفراندوم ضدملی شاه و درحالیکه پس از
قیام و افشاگریهای امام ،قاطبه مردم به خط تحریم
رفراندوم پیوستند ،بخشی از ملیون تالش کردند با
هدف خارج کردن رهبری از دست رهبر فقید انقالب،
مردم را در صف رأی بسیج کنند!

موجسواری بر حرکت جامعه ،در عین تالش برای
تحریف ماهیت آن

دهد که «در حرکت اول خود (قبل از پیروزی) بهدنبال
حکومتی لیبرالی و فارغ از شعارهای حاکمیت اسالم
و مبارزه با آمریکاســت .در حرکت دوم اما روحانیت
انقالب را از دست لیبرالها و مردم جدا کرده است!.»...
او در این کتاب و نیــز کتاب «بازیابــی ارزشها»،
اندیشــههای منزوی خود را ،نماینده اندیشــههای
مردمی میداند که اسالم را هم برای ایران میخواهند.
او اسالمگرایی امام(ره) را منحصر به ایشان و «برخی
خصیصیــن» میداند .بازرگان که پیــش از انقالب
اسالمی ،رهبران نهضت را به عدممخالفت با آمریکا
دعوت میکرد ،با فراموشــی آن توصیهها ،آغاز این
مخالفت را ،به بعد از انقالب منتسب میکند .به عقیده
وی ،انقالب ما کمکم از خود تهی شد ،با «در افتادن با
آمریکا» به «دام مارکسیسم» افتاد!

پــس از طــرح الیحــه قصــاص توســط

شــورا یعالی قضایــی و تقدیــم آن بــه

مجلــس ،از ســوی جبهــه ملــی علیــه آن
مخالفت بــه عمــل آمــد .این تشــکل که
رویکردی لیبرالی داشــت ،بــه این بهانه

کهالیحهمزبورمغایرباحقوقبشراست

به تقابــل با نظــام پرداخــت و مــردم را به

شورشخیابانیفراخواندوروز25خرداد

1360را نیز برای آن تعیین کرد!

نکات مورداشاره ،تنها نمونهای از تالش ملیگرایان
در تحریف ماهیت انقالب مردم ایران بود .آنان پس
از پیروزی انقالب ،در میدانهای متعددی همچون
تالش برای جایگزینی عبارت «جمهوری دمکراتیک»
یا «جمهوری دمکراتیک اسالمی» به جای جمهوری
اسالمی ،تالش برای انحالل مجلس خبرگان ،تالش
برای تصویب قانوی اساسی مبتنی بر ليبرالیسم و...
در همین مسیر گام برداشتند .ملیگرایان اما در این
مقطع نیز هرگز موفق به جلب جامعه به سمت خود
نشدند ،چه در تالش برای بسیج افکار زیر چتر خود و
جداکردن آنها از خط امام و اسالم ناب و چه حتی در
ساحتهایی سطحی تر ،همچون بسیج خیابانی مردم
علیه الیحه قصاص.
پس از طرح الیحه قصاص توسط شورایعالی قضایی و
تقدیم آن به مجلس ،مخالفتهایی از سوی جبهه ملی
علیه آن به عمل آمد .این تشکل که رویکردی لیبرالی
داشت ،با این بهانه که این الیحه مغایر با حقوق بشر
است ،به مقابله با نظام پرداخت و با غیرانسانی خواندن
حکم قصاص ،مردم را به شــورش خیابانی علیه آن
فراخواند و روز 25خــرداد 1360را روز موعود تعیین
کرد .در اطالعیه جبهه ملّی آمــده بود« :هموطنان
شرافتمند ،مردم غیور و آزادیخواه ایران ،در شرایطی
که همه آزادیهای فردی و اجتماعی توســط هیأت
حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقالل
مملکت در معرض خطــرات جدی قــرار دارد و در
شــرایطی که انقالب بزرگ ملت را از کلیه هدفهای
بنیادی خود منحرف کردهاند ،از شما دعوت میکنیم
توپنجم
که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیس 
خرداد ماه ،در گردهمایــی و راهپیمایی جبهه ملی،
بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم.»...
این نهتنها یک تظاهرات بلکه تالشــی برای نمایش
قدرت و به صحنه کشیدن مردمی بود که ملیون آنها
را همگام با خویش قلمــداد میکردند .آنان با کمک
ارگان منافقین و از دو هفته قبل ،تالش بسیاری برای
بسیج تودهها به کار بســتند .اما صبح روز 25خرداد
 ،1360امامخمینی(ره) در ســخنرانی قاطع خود،
جبهه ملی را بهخاطر مخالفــت علنی با قانون قرآن،
مرتد اعالم کردند و از بازرگان خواستند تا موضع خود
را در قبال آنان مشخص کند .بهدنبال این سخنرانی
قاطعانه امام(ره) ،مردم در اجتماعات پرشکوه خود در
تهران و شهرســتانها ،بار دیگر این تالش ملیون در
بسیج مردم را نیز به شکست کشاندند .اما عصبانیت
ملیگرایان از شکست چندده ساله در بسیج مردم گرد
پرچم سکوالریسم و التقاط امری هویدا بود و گاه یارای
مخفی کردن آن را نداشتند« :ملت دست و پا درآورده
و به راه افتاده است .ملت کمیتهها را درست کرده و
کمیتهها هم در کار دولت دخالت میکنند.»...
بدیهی اســت تالش در سانسور این جمالت مهدی
بازرگان در کتاب «مســائل و مشــکالت نخستین
ســال انقالب» نیز نمیتواند یک عمر جدایی مسیر
ملیگرایان از مردم را از انظار پنهان کند.
* منابع در گروه تاریخ همشهری موجود است.

25خرداد .1360نمایی از حضور خیابانی مردم تهران علیه جبهه ملی

تشکل موسوم به جبهه ملی ایران ،که در پی برقراری نظام اسالمی،
مدتها با در پیش گرفتن رویه انتقادی نسبت به لوایح مجلس در
بیانیهها و گردهماییهای خود ،تقابل با نظام جمهوری اسالمی را
دنبالمیکرد،متعاقبتقدیمالیحهقصاصبهمجلس،اینرویارویی
را به اوج خود رســاند .بهطوری که طی اعالمیهای شدیداللحن ،به
الیحه قصاص حمله میکند و مردم را به یک راهپیمایی در مسیر
خیابان انقالب به سمت دانشگاه تهران ،در بعد از ظهر روز25خرداد
فراخواند.اماباوجودتصورجبههملی،باموضعگیریامامخمینی(ره)
مبنی بر ارتداد جبهه ملی ،در روز25خرداد خیابانهای کشور شاهد
تظاهرات گسترده مردم ،علیه مخالفان الیحه قصاص بود.
پس از سخنرانی امام خمینی(ره) ،مردم انقالبی با حضور گسترده و
بیش از پیش در صحنه ،با شعار« ،فرمانده کل قوا خمینی ...سکوت
هر مسلمان خیانت اســت به قرآن ،لبیک لبیک یا امام ،حزباهلل
پیشمرگ روحاهلل» ،به حمایت از مواضع رهبرکبیر انقالب اسالمی
برخاستند .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز 25خرداد
 ،1360چنین مینویسد« :خبر رسید که امام ،در مالقات علمای
مازندران ،مطالب مهمی علیه ملیگرایان و بنیصدر گفتهاند .جبهه
ملی و گروهکهای محارب اعالن راهپیمایی علیه حکومت کرده
بودند و امام با این بیانات ،باعث شدند که جرأت آمدن به خیابانها را
نکنند و در عوض مردم حزباللهی به خیابانها ریختند و شعارهای
تند ،مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنیصدر و ملیگرایان دادند.
بیش از 500هزار نفر ،بدون مقدمه در خیابانها جمع شــدند و تا
غروب ،تظاهرات میکردند .آخــر وقت ،جمعیت عظیمی مقابل
مجلسآمدند...وخواستارسلبکفایتسیاسیبنیصدردرمجلس
بودند )1( ».روزنام ه لوموند این رویداد را چنین توصیف میکند:
«حتی پیش از اینکه سخنرانی امام به پایان برسد ،اجتماعاتی در
نقاط مختلف شهر بهوجود آمد .دستههایی از مردان ،بهخصوص
جوانان ،زنان چادری و کودکانی کم سن و سال که به دهها هزار نفر
میرسیدند ،درحالیکه عکسهای امام خمینی را حمل میکردند
و بهطور دستهجمعی اشــعار انقالبی میخواندند ،بهسوی میدان
فردوســی پیش میرفتند .قبل از اینکه ساعت اجتماع مخالفان
فرابرسد ،آن محل ،اشغال شــده بود .»...روزنامه لوموند در ادامه
گزارش خود ،با اشاره به پایان حیات سیاسی جبهه ملی مینویسد:
«از مخالفان کوچکترین اثر حیاتی نبود .راه خروج جبهه ملی که به
دعوت رهبر انقالب پاسخ نداده بود ،از قبل مهر و موم شده بود)2( .»...
در این میان گروهها ،انجمنها و نهادهای مختلف مردمی ،ازجمله
کمیت هامورصنفیتهرانواتحادیهانجمنهایاسالمیوسازمانهای
دانشجویان مسلمان سراسر کشــور (دفتر تحکیم وحدت) برای
مقابله با توطئه دشمنان انقالب ،با انتشار اطالعیههایی از بیانات امام
پشتیبانیکردند،دفترتحکیموحدتاعالمکرد«:حاضرندحکمامام
را در مورد جبه ه بهاصطالح ملی اجرا کنند)3( .»...
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انتشــارات آرما ایــن کتاب
275صفحــهای را بــه بهای
100هــزار تومــان منتشــر
کردهاست.
کتاب «آیین و اســطوره در
ایــران شــیعی» اثــر جبار
رحمانی را انتشارات آرما روانه
بازار نشر کرده است.
گفتمان کربال ،منبع و مبنای
اصلی برای شکلگیری نظام
آیینی منسکی و فرهنگ شیعی است .این نظام مناسکی،
یکــی از مهمترین عوامل بقای تشــیع طــی تاریخ بوده
اســت .مطالعه این نظام مناســکی از منظر علوم جدید و
باالخص انسانشناسی برای فهم فرهنگ شیعیان اهمیتی
خاصدارد.
در کتاب حاضــر با رویکرد انسانشناســی به مناســک
عزاداری و ابعاد مختلف تاریخی آن پرداخته شــده است.
در بخش اول کتاب ،تالش شــده براســاس سنت نظری
انسانشناســی در مطالعه یک فرهنگ (بهعنوان هســته
و منشــور معنایی فرهنگ و جامعه) ،بــرای فهم فرهنگ
شــیعی و نظام معنایی مرکزی آن چارچوبی تدوین شود.
در بخشهای بعدی ،تاریخ مناســک عزاداری در تشیع با
رویکردی انسانشناختی بررسی شده و اینکه عزاداری از
کی و در چه شرایطی شکل گرفته و متون مختلف مربوط
به مناسک عزاداری هرکدام چه نقشی در شکلگیری نظام
مناســکی عزاداری محرم و گفتمان کربال داشتهاند ،مورد
بحث قرار گرفتهاست.
جبار رحمانیزاده متولد سال 1359پژوهشگر ،نویسنده و
استادیار در رشته مردمشناسی است.

تاریخ جهان

جنگ دوم جهانی
کتاب «جنــگ دوم
جهانی» اثــر فرانکو
باندینــی را ســعید
کنعانــی به فارســی
برگردانده و از ســوی
انتشــارات نگارستان
کتاب راهی بازار نشر
شده است .باندینی،
روزنامهنگار و نویسنده
اهل سیهنا که در سال
2004درگذشــت ،بیش از 40سال خبرنگار بود .او
که از تاریخ جنگهای جهانی اول و دوم و نویسنده
آثار اساسی عمیقا آگاه بود ،نخستین حامی فرضیه
تیراندازی دوگانه به موســولینی بود ،ابتدا بهدست
007مرتبط با انگلستان و سپس توسط پارتیزانهای
کمونیست.او یکی از کارشناسان برجسته اطالعاتی
اروپا بهحســاب میآمــد .این کتاب کــه روزهای
تصمیمات مرگبار ایتالیا تا نبرد پونتا استیلو را به یاد
میآورد ،اتهامی کامال مستند به مسئولیت انواع طبقه
حاکم ایتالیا در آن زمان است .باندینی فراتر از هرگونه
تردید معقول توضیح میدهد کــه چگونه مداخله
ایتالیا در جنگ تنها مورد خواسته انگلستان بود ،که
مجبور بود برای تحریک مداخله ایاالت متحده از هر
جهت درگیری را گسترش دهد .کتاب جنگ جهانی
دوم کتابی اساسی برای درک دالیل ناکامی نظامی
ایتالیا و فروپاشی فاشیسم است .انتشارات نگارستان
کتاب این اثر 1407صفحهای را به بهای 400هزار
تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

اساطیر جهان
کتــاب «اســاطیر جهان»
نوشــته «پییر گریمال» را
مانی صالحی عالمه به فارسی
برگردانده و از سوی انتشارات
مهاجر در 774صفحه منتشر
شده است.
مجموعــه پیــش رو 7جلد
کتــاب را تحــت عناویــن:
.1ادیان ماقبــل تاریخ(مصر)
امپراتور یهای شرق نزدیک
باستان(ســرزمینهای ســامی غربی) (.2یونــان و رم)،
.3ایران :ثنویــت کیهانی ،هند :چرخه ابــدی(.4 ،چین:
کشــمش و نبرد قدرت)( ،ژاپن :فرقهها و شعائر آیینی)،
(.5اقوام سلتی و ژمنها)( ،اسالوها و اقوام منطقه بالتیک)،
(فنالند ،سیبری و اســکیموها)(.6 ،قاره آمریکا (شمالی،
مرکزی ،جنوبی) و .7اقیانوسیه (جامعه و سنت) و آفریقا
(جادو و نمادپردازی) در خود جای داده است .در حقیقت
هر جلد از مجموعه حاضر به معرفی اساطیر ملل و اقوامی
از گوشه و کنار این جهان میپردازد که مطالعه آن میتواند
ما را با سیر تحول اندیشه انسانی و تالش نیاکانمان برای
کشف راز هستی و ناشناختهها آشنا کند و در نتیجه آن،
راه را برای شــناخت انســان کنونی و الگوهای فکری و
رفتاری او بگشــاید .پییر گریمالپیر گریمال (21نوامبر
1912پاریــس 11 -اکتبــر 1996پاریــس) یک مورخ،
کالسیک فرانسوی بود.
وی که مجذوب تمدنهای یونان و روم شــد ،او کارهای
بســیاری را در جهــت ترویج میــراث فرهنگــی دنیای
کالســیک ،چه در بین متخصصان و چــه در بین عموم
مردم انجام داد.

