
   محمدرضا كائيني
عالم�ه محقق و تاريخ نگار ش�هير اس�تاد علي 
دواني، عالوه بر همه مزايا، نخستين تاريخ نگار 
انقالب اس�المي نيز به ش�مار مي رود. س�الروز 
در گذش�ت وي، فرصت�ي مغتن�م اس�ت كه در 
باب اين اق�دام ارجمند وي، س�خن رود. مقالي 
كه پيش روي شماس�ت، با اس�تناد ب�ه پاره اي 
رواي�ات نزدي�كان و اطرافي�ان آن بزرگ�وار، 
كوش�يده اس�ت تا به زواي�اي گوناگ�ون تأليف 
روحاني�ون  »نهض�ت  11جل�دي  مجموع�ه 
اي�ران« بپ�ردازد. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان و 
عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

         
   »نهضت دوماهه روحانيون ايران« خشت 

نخست تاريخ نگاري انقالب اسالمي
عامه مفضال زنده ياد حجت االسللام والمسلمين 
علي دواني، از آغازين گام هاي نهضت اسللامي، به 
انديشه ضبط و نشر اسللناد و نيز وقايع اين حركت 
افتاد. حاصل اين حركت هوشللمندانه، اثر تاريخي 
و گرانسللنگ »نهضت دو ماهه روحانيللون ايران« 
گشت. مؤلف ارجمند در ديباچه اين كتاب، بخشي 
از دغدغه هللاي آن دوره خويش را به اين شللرح با 
مخاطب در ميان نهاده است: »نويسنده اين كتاب از 
دير زمان متوجه اين معني بوده است كه يكي از علل 
جدايي نسل كنوني مسلمين و باالخص جامعه ايران 
از علماي ديني و روحانيون خود اطاع نداشتن از 
ارزش وجودي آنها در اجتماع و موقعيت واقعي اين 
سلسله مي باشللد. چه مردان بزرگ و علماي عالي 
مقداري داشته ايم كه زحمت ها كشيده و به مردم و 
اجتماع خدمت ها نموده اند و در شرايط سخت دامن 
همت به كمر زده و كشللتي طوفان زده مسلمين را 
از غرقاب هاي وحشللتناك نابودي به ساحل نجات 
رهبري نموده اند، ولي چون اين حقايق به قلم نيامده 
و به زبان روز نگارش نيافته است، جز عده معدودي 

كسي از آن اطاع ندارد...«
روايت اسللتاد دواني از تأليف و انتشللار اثر نهضت 
دوماهه ايران نيز، در خور تأمل و حاكي از ضرورت 
سنجي و زمان شناسي اوسللت: »نويسنده دور اول 
نهضت روحانيللون ايران را، درسللت اندكي پس از 
رفع غائله انجمن هاي ايالتي و واليتي- كه نهضت 
به خاطر آن آغاز شده بود- در كتابي به نام نهضت 
دوماهه روحانيون ايران، تدوين و چاپ و منتشللر 
سللاخت. اين تجربه را نويسللنده با تأليف و چاپ و 
انتشار شرح زندگاني آيت اهلل بروجردي داشت كه 
در بيست و چند روز انجام گرفت و آن را براي چهلم 
آن مرجع بزرگوار منتشر كرد و آن اينكه اگر زود و تا 
قضيه داغ است و آوازه قيام روحانيون بر ضددستگاه 
جبار فرو ننشسته است، به كار جمع آوري اعاميه ها 
و اسناد و نوشتن سير حوادث آن نشويم، به مرور ايام 
همه چيز فراموش مي شود و فقط نامي از آن باقي 
مي ماند!... كاغذ كتاب نهضللت دوماهه روحانيون 
ايران را، با سللفارش يكللي از محترمللان تهران به 
صورت نسلليه گرفتم و كتاب را در 200 صفحه به 
قطع وزيري با هزينه خودم، در مدتي كوتاه چاپ و 
منتشر كردم. روزها مي نوشتم و شب ها دور از چشم 
مأموران در چاپخانه حكمت قم غلط گيري و چاپ 

مي كردم....« 
   علل و زمينه هاي پايه گذاري تاريخ نگاري 

انقالب
همانگونلله كه در فوق اشللارت رفت، اقدام اسللتاد 
دواني در حفظ اسناد و اطاعات نهضت اسامي، از 
مآل انديشي وي نشئت مي گرفت و ريشه در شناخت 
تاريللخ نهضت هاي پيشللين داشللت. او در فرآيند 
قيام هاي پيشين مردم ايران به رهبري روحانيت، 
دريافته بود كه ديگران چگونه با غرض ورزی باعث 
تخريب آن شدند و از اين وقايع، تحليل هايي واژگونه 
ارائه كردند. محمد حسن رجبي، فرزند پژوهشگر 
اسللتاد، در بللاب علللل و زمينه هللاي پايه گذاري 

تاريخ نگاري انقاب توسللط پللدر مي گويد: »پدرم 
در مهر سللال 41 كه اين واقعه اتفاق افتاد، تقريباً 
35 سللال داشللته و يكي از فضاي حللوزه علميه 
قم بودند. چون ايشللان قبًا كتللب تاريخ معاصر را 
خوب خوانده و با جريان ها و تحوالت سياسي آشنا 
بودند و از فعاالن نهضت ملي به شللمار مي رفتند، 
مي دانستند كه در عرصه هاي مختلف، چگونه علما 
را كنار زده و به حاشيه رانده اند. ايشان نگران بودند 
كه اين نهضت جديدي كه با پيشگامي حضرت امام 
آغاز شده است، به انحراف كشيده شود يا مورخان 
مغرض وارد ماجرا شللوند و اهداف اين نهضت را به 
گونه ديگر جلو بدهند. )همانطور كه در مشروطه اين 
كار را كردند(. اگر شللما نگاه كنيد، عموماً تا قبل از 
انقاب اسامي، مورخان هيچ چهره مثبتي از حاج 
شيخ فضل اهلل نوري نشللان نمي دهند! پدرم چون 
تحوالت تاريخي را مطالعه كرده بودند و همچنين 
خود در جريان نهضت ملي قرار داشللتند و ديدند 
كه چگونه آيت اهلل كاشاني وارد اين عرصه شدند و 
چطور ايشان را از صحنه خارج كردند، لذا در صدد 
ثبت و ضبط نهضت علما عليلله اليحه انجمن هاي 
ايالتي و واليتي برآمدند. چون اين واقعه در قم اتفاق 
مي افتاد و پدر هم در قم ساكن و شاگرد مراجع وقت 
بودند و با بيوت آنها ارتباط داشتند، شروع كردند به 
جمع آوري اعاميه ها و سخنراني هاي مراجع كه از 
شهرستان هاي مختلف از جمله مشهد، نجف، كربا 
و... به قم مي رسيد و آنها را ثبت و ضبط مي كردند 
تا نگذارند مانند وقايع مشروطه دچار تحريف شود. 
البته به صللورت مخفي ايللن كار را انجام مي دادند 
و خواصي از دوستان ايشللان، در جريان كار بودند. 
همين طللور كه مخالفت هللاي علما بللا دولت علم 
پيش مي رفللت، همزمان اسللناد و مللدارك را هم 
فراهم مي كردند. سللخنراني هاي مراجللع، علما و 
فضاي قم كه نقش اصلي را در اين جريان داشتند، 
توسط عموي بنده - به خاطر اينكه در قم سكونت 

محمد حس�ن رجب�ي: » در س�ال 56 
كه حضرت ام�ام فرمودن�د: نگذاريد 
تاريخ اين نهضت به فراموشي سپرده 
ش�ود، پدر آس�تين ب�اال زدن�د و يك 
س�ال و اندي قبل از پي�روزي انقالب، 
وقاي�ع آن را ب�ه دق�ت رصد ك�رده و 
اس�ناد آن را ثبت و ضب�ط مي نمودند. 
ايش�ان دو جلد از مجموع�ه 10جلدي 
كت�اب نهض�ت روحانيون اي�ران را تا 
قب�ل از پي�روزي انقالب نوش�تند...« 
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عالمه علي دواني نخستين تاريخ نگار انقالب اسالمي در آيينه روايت ها و تحليل ها

 »نهضت روحانيون ايران« 
همچنان در صدر وقايع نگاري نهضت اسالمي

   شاهد توحيدي 
شهيد سيد مجتبي نواب 
صفوي، رهبللر جمعيت 
فدائيان اسللام، از بانيان 
بيداري دينللي در دوران 
پس از شهريور20 به شمار 
مللي رود. وي در مقطللع 
نهضت ملي با برداشللتن 
موانع از برابر اين حركت 
استقال طلبانه، به پيشرفت آن خدماتي در خور نمود. 
اثري كه هم اينك به شللما معرفي مي شللود، خوانشي 
مجمل از زندگي و رمانه آن بزرگوار اسللت كه توسللط 
مهدي قيصري به نگارش درآمده و مركز اسناد انقاب 
اسامي آن را منتشللر كرده اسللت. در بخش هايي از 
مقدمه ناشر چنين مي خوانيم: »ايران به علت موقعيت 
استراتژيك خود همواره مورد توجه دول استعمارگر بوده 
است. زماني كه موج اسللتعمار به سواحل ايران رسيد، 
زمينه  روي كار آمدن حكومت وابسللته و تأمين كننده  
منافع استعمارگران نيز فراهم شد. انقاب مشروطه كه 
در واقع واكنشللي در مقابل اين شكست ها و دخالت ها 
بود، ناكام ماند و در جريان جنگ اول جهاني بيگانگان 
بر مملكت اسللتيا يافتند. پس از جنگ، انگليسي ها 
رضاخان را بر سللر كار آوردند و حكومللت ديكتاتوري 
رضاشاه براي تحميل تجدد فرمايشي به ملت ايران به 
سخت گيري بر علما و تعطيلی مراسم مذهبي و سركوب 
هر گونه نداي آزادي خواهي پرداخت. حكومت رضاشاه 
دين را عامل عقب ماندگي جامعه معرفي مي كرد و به 
شدت با مظاهر ديني مي جنگيد. كشتار مردم و واقعه  
گوهرشاد شاهدي بر اين مدعاست. پس از تبعيد رضاشاه 
از ايران، گروهي از تئوريسين هاي ضددين با حمايت 
حكومت هر روز بخشي از اعتقادات ديني را به چالش 
مي كشيدند كه اين امر براي علماي نجف كه قطب ديني 
جهان اسام بودند، قابل تحمل نبود. از اين رو، صدور فتوا 
براي قتل احمدكسروي را بايد از اين منظر ديد. جمعيت 
فدائيان  اسام به رهبري نواب صفوي با دغدغه  مذهبي 
شكل گرفت و تحت رهبري خردمندانه  ايشان با مظاهر 
استبداد و اسللتعمار جنگيد. قتل اشخاص وابسته اي 
همانند رزم آرا، هژير و... كه مانع اصلي بر سللر راه ملي 
شللدن صنعت نفت بودند، جزوي از كارنامه  درخشان 

فعاليت اين گروه مي باشد. آنان بدون شك در ملي شدن 
صنعت نفت سهم عمده اي داشتند. اين كتاب درصدد 
است تا يك دهه مبارزه فدائيان  اسام را تحت رهبري 

نواب براي خواننده بازگو كند.« 
آغازين فصل از اين پژوهش، انعكاس دهنده مياد و نشو 
و نماي شهيد نواب صفوي اسللت. در بخش هايي از آن 
چنين آمده اسللت: »در روزگار مخوف، در جنوبي ترين 
نقطه  شللهر تهران، در محله  خاني آباد، شكوه السادات، 
همسر سيد جواد ميرلوحي يك شب در خواب ديده بود 
خانه  كوچك محقرشان نورباران شده است. در ميان نور 
خيره كننده، خانمي محترم وارد شده و گفته است: من 
فّضه خدمتكار حضرت زهرا) س( هستم. از سوي ايشان 
براي شللما هديه اي آورده ام. شكوه السادات هم بسته را 
گرفته و باز كرده بود. يك بُرد يماني در آن بود. روي آن 
هم يك خوشه  انگور با دانه هاي درشت و زيبا قرار داشت. 
چندي بعد چشم پدر به مياد سيد مجتبي روشن شد. 
سيد جواد ميرلوحي خود از روحانيون مخالف سياست 
رضاخان بود و پس از تصويب لباس متحدالشكل مجبور 
شد از لباس روحانيت خارج و به عنوان وكيل دادگستري 
در عدليه مشغول كار شود. در آنجا بود كه مشاجره  سختي 
بين سيد جواد و علي اكبر داور ، وزير عدليه  رضاخان  درگر 
فت و سيد جواد سيلي محكمي به او زد. پس از اين ماجرا، 
در سال1314 يا1315 سيد جواد ميرلوحي به سه سال 
زندان محكوم شد. در همين ايام بود كه زن و فرزندان او 
بي سرپرست ماندند و سيد محمود نواب صفوي كه برادر 
همسر او و مردي با كفايت و فضيلت بوده است، خانواده  
او را تحت تكفل خود مي گيرد. سيد مجتبي در غياب پدر 
روز به روز بزرگ تر مي شللد و تحت نظر مادر و دايي خود 
تحصيات ابتدايي را در دبستان حكيم نظامي آغاز كرد، اما 
طولي نكشيد كه پدرش اندكي پس از آزادي از دنيا رفت 
و سيد مجتبي آغوش گرم پدر را از دست داد. سيدمجتبي 
دوران دبيرستان را در مدرسه  صنعتي آلمان ها به پايان 
برد و اين در حالي بود كه او عاوه بر تحصيل كاسيك، در 
مدرسه  قندي خاني آباد و مدرسه  مروي به تحصيل معارف 
اسامي نيز پرداخت. در همين دوران بود كه سياست هاي 
ضدديني رضاخان باعث شد تا سيد مجتبي راه پدر را در 

پيش گيرد....« 

 رهبر فدائيان اسالم
 در آيينه يك خوانش جديد

حاالت و مقامات مصلح

داشتند و تعميركار ضبط صوت و بلندگو بودند 
و فردي بسلليار متدين و مذهبللي و انقابي به 
شمار مي رفتند- سخنراني هاي مراجع را ضبط 
مي كردند و شبانه مي آوردند، پيش پدرم و ايشان 
نوارها را پياده و ويرايش مي كردند. حتي براي 
حضرت امام هم يك نسللخه مي فرستادند كه 
ايشان نظر بدهند و اگر امام نقطه نظري داشتند، 
تصحيح مي كردند و به پللدرم بازمي گرداندند. 
ظاهراً در پايان كار سللاواك متوجه شللده بود 
كه يك همچين كاري در حال انجام اسللت. به 
ساواك قم هشدار داده بودند كه مواظب باشيد 
اين كتاب توزيع نشود! اين كتاب كمتر از يك ماه 
بعد از پايان غائله تمام و منتشر شد و به دست 
حضرت امام، مراجع و برخي از علما و فضا كه 
دوسللت پدرم بودند، رسلليد. رژيم پهلوي فكر 
نمي كرد كه همچين كاري به اين سرعت انجام 
شود. اين را داخل پرانتز عرض كنم كه اين تنها 
كتابي اسللت كه در تاريخ معاصر به اين سرعت 
نوشته مي شود. كتاب تاريخ الدخانيه كه توسط 
شيخ حسن كربايي نوشته شده است، سه سال 
بعد از واقعه تنباكو نوشته مي شود. كتاب تاريخ 
بيداري ايرانيان ناظم االسللام كرماني يا وقايع 
اتفاقيه شلليخ محمدمهدي شللريف كاشاني، 
گرچه روزشمار است، اما براي انتشار در آن دوره 
نوشته نشد و بعد از حوادث منتشر شد. در مورد 
نهضت ملي نفت كتاب خاصي نداريم كه حاكي 
از نقش علما باشد، اما اين كتاب در همين دوره 
نوشته  شللد و در عرض كمتر از يك ماه، آن هم 
با توجه به سانسور و اختناق شديدي كه وجود 
داشللت، پدرم اين كتاب را تأليف كرد و مقدمه 
ارزشمندي بر آن نوشت. چه بسللا آن مقدمه، 

خيلي مهم تر از خود متن باشد....«
محمد حسللن رجبي در ادامه بيللان خاطرات 
خويش، از تدبير پدر براي اطاع مراجع و علماي 
نامللور وقت از محتللواي كتاب اشللاره می كند 
و مي گويد: »كار هوشللمندانه اي كلله پدرم به 
انجام رساندند، آن بود كه وقتي كتاب به چاپ 
رسيد، بافاصله نسخه هايي از آن را براي همه 
مراجع وقت و برخللي از بزرگان و فضاي حوزه 
قم و تهران فرسللتادند، چون مي دانسللتند كه 
خبر اين كار حتمللاً به گوش سللاواك خواهد 
رسلليد و نمي گذارند كلله كتاب توزيع شللود. 
سللاواك هم بافاصله به چاپخانلله حكمت قم 
رفت و تمام نسللخه هاي كتاب  را كه آنجا بود، 
جمع آوري و ضبط كرد و نگذاشللت كه توزيع 
شللود! به همين دليل وقتي واقعه فيضيه پيش 
آمد، اولين كسي كه دسللتگير شد، ايشان بود. 
چون ساواك مي دانست كه اگر ايشان دستگير 
نشود، حتماً يك كتاب هم در مورد اين واقعه به 
نگارش درمي آورد! پدر برايمان تعريف مي كرد 
كه پس بازداشت، مرا به شهرباني قم بردند. در 
آنجا رئيس شهرباني قم گوشه حياط شهرباني 
را نشان داد كه تعدادي زيادي اوراق سوخته در 
آنجا قرار داشت! وي گفته بود آقاي دواني! اينها 
نسخه هاي  نهضت دوماهه روحانيون ايران است! 
متأسفانه به دليل جو خفقاني كه وجود داشت، 
كتاب تجديد چاپ نشد. سللال 56 كه انقاب 
اسللامي اوج گرفت و حضرت امام فرمودند كه 
نگذاريد اين نهضت به فراموشللي سپرده شود، 
پدر آسللتين باال زدند و يك سللال و اندي قبل 
از پيروزي انقاب، آن را به دقللت رصد كرده و 
ثبت و ضبط مي نمودند. اعاميه هللا، بيانيه ها 
و سللخنراني هاي حضرت امام و ساير مراجع و 
شخصيت هاي مذهبي را جمع آوري مي كردند 
كه دو جلد از مجموعه 10 جلدي كتاب نهضت 
روحانيون ايران را تا قبل از انقاب نوشتند. اين 
دو جلد، تفضللل يافته كتاب نهضللت دو ماهه 

روحانيون ايران بود.« 
   ش�اخص ترين وقايع ن�گاري انق�الب 

اسالمي
با مطالعه مطالب فوق آمده، دريافتيم كه استاد 
دواني اثللر »نهضت دوماهه روحانيللون ايران« 
و نيللز مجموعه 11جلدي »نهضللت روحانيون 
ايران« را با چه دشللواري  تأليف و طبع كرده و 
به عاقه مندان عرضه داشللته اسللت. با مروري 
بر اين دو اثر تاريخي، بر ما روشللن مي شود كه 
مؤلف به ثبت و ضبط نقش روحانيون در تاريخ 
انقاب، اهتمامي ويژه داشللته اسللت، هر چند 
كه درباره سللاير گروه ها نيز انصللاف را به كمال 
مراعات نمللوده و حق آنهللا را ادا كرده اسللت. 
محمد رجبي دواني، فرزند اسللتاد در باره علل 
اين توجه ويژه مي گويد: »به اعتقاد پدرم، نقش 
روحانيللون عمداً توسللط بسللياري از مورخان 
ناديده گرفته شده اسللت، در حالي كه در طول 
تاريخ، مؤثرترين و كارآمدترين جريان سياسي 
و اجتماعي بوده اند و نهايتاً هم انقاب اسامي با 
همت آنان به ثمر رسيد. پدرم احساس مي كردند 
كه در تاريخ نويسللي معاصللر، روحانيت مظلوم 
واقع شده و ماركسيست ها و ناسيوناليست ها و 
فراماسون ها هر يك به سهم خود، سعي كرده اند 
نقش روحانيللت را وارونه جلوه بدهنللد يا كًا 
ناديده بگيرند! اثر بسيار مهم ايشان، كتاب 11 
جلدي نهضت روحانيون ايران است. خودشان 
هم هميشلله مي گفتند كه اين كتاب را از همه 
آثارشان بيشتر دوست دارند. بيش از 41 سال از 
انقاب اسامي و بيش از نيم قرن از نهضت امام 
مي گذرد و هنوز هم اين كتاب يكي از معتبرترين 
و شللايد بتوان گفللت بهترين كتابي اسللت كه 
درباره انقاب نوشللته شده اسللت. به نظر من 
هيچ يك از كتاب هاي پدرم به خوبي اين كتاب، 
ويژگي هاي شخصيتي، تشخص هاي پژوهشي، 
نگارشي و ادبي ايشان را نشان نمي دهد. غير از 
روحيه اسللتقال و آزادگي نويسنده، مهم ترين 

ويژگي اين كتاب آن است كه نگارنده خود پيوند 
محكمي با جريان روحانيت داشته و سعي كرده 
مشاهدات شخصي خود را بنويسد. روايت هاي 
صادقانه از رويدادهاي انقللاب، در قالب نثري 
سهل و ممتنع، اين كتاب را در بين تاريخ نگاري 
انقاب بسيار برجسته كرده است. اين كتاب ابتدا 
در 200 صفحه منتشر و بعدها به 11 جلد تبديل 
شد! بديهي است كه شجاعت علمي مرحوم پدرم 
هم در متمايز كردن آثار ايشان، به ويژه اين كتاب 
نقش بسيار مهمي داشته اسللت. مورخان غالباً 
تاش مي كنند درباره تاريخ گذشته بنويسند كه 
كسي مدعي نشود، ولي ايشان با كمال شجاعت 
درباره تاريخ معاصر مي نويسند، بي آنكه به فكر 
خوش آمدن و بد آمدن كسي باشند! خودشان در 
مقدمه كتاب مي نويسند كه چقدر بابت نوشتن 
اين كتاب تحت فشار بوده و تهديد شده اند! اين 
كتاب در ميانلله چاپ بود كه به دليل سللعايت 
برخي از دوستان، نزديك بود چاپش متوقف شود 
و پدرم با تحمل مشقت ها و رنج هاي زياد، كار را 

به نتيجه رساندند.« 
   تاريخ نگاري بدون سانسور! 

به شهادت تاريخ، هر انقابي با پديده »ريزش« 
همراه اسللت. ايللن امللا بللراي مللورخ، نوعي 
محافظه كاري به همراه مللي آورد و مي تواند او 
را دچار خودسانسوري سازد. استاد علي دواني 
با وجود آنكه با بسللياري از كناركشلليدگان از 
جريان انقاب و نظام اسللامي موافق نبود و تا 
پايان حيات نيز از جمهوري اسامي و رهبري آن 
حمايت بي دريغ مي نمود، اما هيچگاه راضي نشد 
تا نقش اينگونه گروه ها را حذف يا تضعيف نمايد. 
چاپ هاي متعدد مجموعلله »نهضت روحانيون 
ايران« شاهدي بر اين مدعاست. رحيم نيكبخت، 
تاريخ پژوه معاصر در اين باره مي نويسد: »مرحوم 
عامه دواني پس از غائللله انجمن هاي ايالتي و 
واليتي در سال 1341 تا سال 1350 كه در قم 
ساكن بود، به تهيه و گردآوري اسناد و مدارك 
مربوط به حوادث بعدي نهضت اسامي مشغول 
بود. نيمه دوم سللال 1356 كلله جريان نهضت 
اسللامي مي رفت تا به انقاب خروشان تبديل 
گردد، وي براسللاس نگرش و دغدغه تاريخي و 
با اتكا به منابع و اسناد ارزشمندي كه گردآوري 
كرده بود، دوباره دست به كار شد تا اثر ماندگار 
ديگري بنگارد. وي با تشويق و تحريض دوستان 
خود از آن جمله سللخنور دانشمند جناب آقاي 
فلسفي، كار خود را آغاز كرد و در آغازين روزهاي 
سال 1358، تأليف 11 جلدي آن هم به فاصله 
انللدك از پيروزي انقللاب اسللامي را به اتمام 
رساند. انتشللار چنين اثري، آن هم به فاصله اي 
اندك پس از پيللروزي انقاب اسللامي، مورد 
استقبال و تحسللين مردم و علما و بزرگان واقع 
شد. حجت االسام دواني پس از انتشار نهضت 
دوماهه روحانيون ايران، به مبارزات علماي سلف 
از روزگار قاجاريه توجه نمود و براساس منابع و 
مآخذ تاريخي، به بازخواني سير مبارزات علما تا 
نهضت فراگير امام خمينللي )ره( پرداخت. وي 
براي آنكه اعتبار علمي تأليف خود را در نهايت 
درستي و صداقت عيان نمايد، در بازگويي نقش 
علما در جنبش هاي تاريخي، بلله نقل از منابع 
دست اول پرداخته است كه اغلب نگرش موافق 

با علما و مراجع ندارند. 
با آنكه طي سللال هاي اخير، تعداد قابل توجهي 
پژوهللش و تحقيقللات و نيز اسللناد و خاطرات 
پيرامون انقاب اسامي انتشللار يافته است، با 
اين حال هنوز هللم اين كتاب پللرارج، جايگاه 
قابل توجهي دارد. اين مسئله را هم از ياد نبريم 
كه در هنگام انتشار اين اثر در سال 1358، اين 
مجموعه جزو منابع بسيار معدود پيرامون تاريخ 
انقاب اسللامي و نهضت روحانيللون ايران به 
شمار مي رفت. كتاب نهضت روحانيون ايران از 
جهات گوناگوني داراي اهميت است. نخستين 
ويژگي آن، تاش براي حفظ اسللناد و مدارك 
انقاب اسللامي از گزند روزگار مي باشللد. در 
كنار به كارگيري اسللناد و منابع مستند، مؤلف 
تاش نموده اسللت تا از ارائه تحليل و نظر خود 
و به عبارت ديگر از تحميل عقيده شللخصي بر 
خوانندگان خودداري نمايللد. در اين مجموعه 
اعاميه هايي آمده كه انتشللار آن، با سللختي و 
خطرات مهيبي توأم بللوده و خطرناك تر از آن، 
حفظ و نگهداري آنها بوده اسللت. اسللنادي كه 
گردآوري تك تللك برگ هاي آن، با مشللقت و 
خطر در آميخته اسللت. پس از چاپ اول نهضت 
روحانيون ايران در سال 1358، در سال 1377 
چاپ دوم آن توسط مركز اسناد انقاب اسامي 
انتشار يافت. در پيش گفتاري كه مرحوم دواني 
بر چاپ دوم نگاشته به موارد مهمي كه از وجوه 
اهميت كار وي مي باشللد، پرداخته است از آن 
جمله: پس از 14سال و تجديد چاپ 11 جلدي 
اين كتاب، الزم بود كه ما بسياري از مطالب را بر 
آن مي افزوديم و نكاتي را از آن حذف مي كرديم، 
ولي اين كار را نكرديللم تا خوانندگان بدانند آن 
روزها كه ما اين مطالب را نوشته ايم چه اوضاع و 
شرايطي بوده كه امروز براي آنها جنبه تاريخي 
پيدا كرده است و اصوالً تاريخ نويسي در همين 
است، نه اينكه با تغيير زمانه و دگرگوني اوضاع، 
تاريخ هم عوض شود كه ديگر آن تاريخ اصيل و 
گوياي عصر و زمان نخواهد بللود... درباره تغيير 
موضع برخي اشخاص هم مي گوييم در اين مدت 
تغييرات زيادي پديد آمده، شايد چندي بعد از 
تجديد چاپ كتاب هم بعضي ها مسئله پيدا كنند 
يا دچار نكبت زمان شوند، در آن صورت تكليف، 
در تاريخ نگاري چيسللت؟ پللس بگذاريد وقايع 
همانطور كه بوده است بماند و مسئوليت هر كس 

در هر واقعه به عهده خود او باشد....« 

   1331.شهيد سيد مجتبي نواب صفوي،  پس از آزادی 
از زندان دكتر مصدق
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دكتر محمد رجبي: »بديهي است كه 
شجاعت علمي پدرم در متمايز كردن 
اثر نهضت روحانيون ايران، نقش بسيار 
مهمي داش�ته اس�ت. مورخان غالبًا 
تالش مي كنند درباره تاريخ گذش�ته 
بنويسند كه كسي مدعي نشود، ولي 
ايشان با كمال شجاعت درباره تاريخ 
معاصر مي نويس�ند، بي آنك�ه به فكر 
خوش آمدن و بد آمدن كسي باشند! 
خودشان در مقدمه كتاب مي نويسند 
ك�ه چق�در بابت نوش�تن اي�ن كتاب 
تحت فشار بوده و تهديد شده اند!...«
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