
امام جماعت اصلي اين مس�جد، يعني 
آيت اهلل خامنه اي هم اينك رهبر انقالب 
ش�ده بود و بعيد نبود راويان بخواهند 
خاطرات خود را با ايشان پررنگ تر نشان 
بدهند! اسناد، شواهد تاريخي، خاطرات 
شخصيت هاي اصلي نظير مرحوم غنيان 
و همچنين نتايج برگرفته از صحبت هاي 
مجموعه راويان، مهم ترين معيارها در 
راس�تي آزمايي بودند. ام�ا آنچه بيش 
از هم�ه موجب طوالني ش�دن تحقيق 
 ش�ده بود، تداوم كش�ف راويان بود...

   محمدرضا كائينی
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر سالروز رحلت 
عالم مجاه��د، زنده ي��اد آيت اهلل حاج ش��يخ صادق 
خلخالي است. بي آنكه در صدد تأييد مطلق كارنامه 
وي باش��يم، بايد اذعان كنيم كه اقدام��ات قاطع و 
انقالبي وي در دوران پيش و پس از نهضت اسالمي، 
در تداوم انقالب و نظام برآمده از آن، نقشي شاخص 
داشته است. او در شرايطي به تصدي حاكميت شرع 
انقالب اس��المي پرداخ��ت كه اب��واب جمعي رژيم 
گذشته و حاميان خارجي آنان، در صدد بازگرداندن 
آب رفته به جوي بودن��د و خلخالي ب��ا دادگاه هاي 
خويش، اميد ايش��ان را نقش ب��ر آب كرد. بي جهت 
نيست كه امروزه سال ها پس از درگذشت وي، حجم 
فراواني از تبليغات ضدانقالب، معطوف به مذمت از 
اوست، چيزي كه براي خود وي اهميتي نداشت و آن 
را از پيامدهاي قطعي عمل به تكليف تلقي مي كرد. 

در شخصيت و كارنامه خلخالي اما، يك نكته شاخص 
است و آن پيشينه طوالني ارتباط و مراوده وي با امام 
خميني رهبر كبير انقالب و فرزند ارجمندش، شهيد 
آيت اهلل سيدمصطفي خميني است. خاطرات وي در 
اين باره، شنيدني است و ما بخشي از آن را، در اين 

يادداشت می آوريم. روحش شاد. 
»آش��نايي من با حض��رت امام، از طريق آش��نايي 
با مرحوم آقامصطفي ش��روع ش��د. من در 17، 18 
س��الگي به توصيه پدرم به حوزه علميه اردبيل در 
مدرس��ه حاج مالابراهيم رفتم و مش��غول تحصيل 
ش��دم و در رمضان س��ال 1324ش، به قم رفتم و 
حدود سه ماه در مدرسه فيضيه با آيت اهلل موسوي 
اردبيلي و آيت اهلل مش��كيني هم حجره بودم. در آن 
موقع تعداد طالب حوزه علميه شايد 1200 نفر هم 
نمي شد. در مدرسه فيضيه با آقامصطفي آشنا شدم 
كه همراه ب��ا پدرش در نماز جماع��ت ظهر و عصر، 
پشت سر آيت اهلل آقاي سيداحمد زنجاني و شب ها 
پشت سر آيت اهلل آقاي سيدمحمدتقي خوانساري 
نماز مي خواندند. گاهي هم كه هوا سرد بود يا آقاي 
خوانساري كسالت داشتند، اين آقا كه در آن دوره به 
ايشان حاج  آقا روح اهلل مي گفتند، پيش نماز مي شدند 
و ما به ايشان اقتدا مي كرديم. من هميشه مي ديدم 
كه آقامصطفي با يك سيد بسيار متين و موقري- كه 

هميشه سرش پايين و بسيار آراس��ته بود و لباس 
مرتبي مي پوشيد- به مدرسه مي آيد. از او پرسيدم 
اين آقا كيست؟ گفت: »ايشان حاج آقا روح اهلل پدر 
من هستند«. به اين ترتيب در پي آشنايي و رفاقت با 
حاج آقامصطفي، پاي ما به بيت امام باز شد. هيچ كس 
به اندازه من با آقامصطفي رفيق نبود. ما بيش از 30 
سال با هم محشور بوديم و به شهرهاي مختلف ايران 
سفر كرديم. امام خصال شخصيتي جالبي داشتند. 
يادم هست كه ايش��ان هيچ وقت در نمازهاي ميت 
علما شركت نمي كردند. هميشه تا در صحن جنازه 
را تش��ييع مي كردند و برمي گشتند. حتي در مورد 
تشييع جنازه مرحومان خوانساري، صدر، حجت، 
فيض، كبير و... هم ت��ا صحن آمدند و برگش��تند. 
ويژگي بسيار برجس��ته امام نظم ايشان بود. وقتي 
طلبه ها اصرار مي كردند كه ام��ام درس را زودتر يا 
ديرتر از موعد مقرر شروع كنند، مي گفتند اصراري 
نيست به درس من بياييد، به درس هاي ديگر برويد! 
طلبه كه نبايد همه درس ها را برود! هميش��ه رأس 
ساعت 8 تشريف مي آوردند و رأس ساعت مقرر هم 
درس را تمام مي كردند. درس خارج فقه كه از اول 
طهارت ش��روع كردند و درس خارج اصول كه يك 
دوره و نيم شركت كردم و درسشان را نوشتم. امام به 
نماز اول وقت هم بسيار عنايت داشتند و اگر طلبه اي 
نمازش را به آخر وقت موك��ول مي كرد، فوق ا لعاده 
ناراحت مي ش��دند. همين تقيد ايش��ان باعث شد 
من هم نسبت به اين موضوع اهتمام پيدا كنم. امام 
توصيه هاي اخالقي ناب��ي را در اواخر درس مطرح 
مي كردند كه ديگران به آنها توجه نداشتند. برداشت 
امام از مطالب الهي و فلسفي و بحث هاي محي الدين 
ابن عربي چيزي بود كه من در ديگران نديدم. يك 
سال در نيمه دوم ش��هريور از مسافرت برگشتند و 
درسي را ش��روع كردند و متوجه شدند كه آقايي از 
صاحب اسفار بد گفته است! ايشان به قدري عصباني 
شدند كه سر كالس فرمودند تو چه مي داني اسفار 
چيست و صاحب اسفار كيست؟... در حالي كه امام 
معموالً به اين نوع مسائل نمي پرداختند، ولي اين بار 
به قدري عصباني شدند كه برخورد تندي كردند. اين 

مسئله برايم جالب بود...«
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  احمدرضا صدري
اثر تاريخي، پژوهش�ي» مس�جد رهب�ر«- كه به 
بررس�ي فعاليت ه�اي همه جانبه مس�جد كرامت 
مش�هد در دوران پيش از پيروزي انقالب اسالمي 
پرداخت�ه اس�ت- در عداد واپس�ين منش�ورات 
»دفتر مطالع�ات جبهه فرهنگي انقالب اس�المي 
مش�هد« به ش�مار م�ي رود. آوازه اين مس�جد از 
اين روس�ت كه امام�ت و مديريت آن، ب�ا رهبري 
معظم انقالب اس�المي حضرت آي�ت اهلل العظمي 
خامنه اي )دام ظله( بوده است. در مقالي كه پيش 
رو داريد، ابعاد اين تحقيق، با عنايت به اطالعاتي 
كه تيم تحقيقي آن منتشر كرده اند، مورد بازخواني 
تحليلي قرار گرفته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد.

      
  چرا سوژه مسجد كرامت؟

پژوهندگان »دفتر مطالع��ات جبهه فرهنگي انقالب 
اس��المي مش��هد« از آن رو كه در تمامي تحقيقات 
خويش در ب��اب وقاي��ع منتهي به انقالب اس��المي، 
مكرر نام »مسجد كرامت« را شنيده اند، به گردآوري 
مبسوط اطالعات درباره اين مس��جد راغب شده اند. 
آنان در ديباچه خويش بر اين اثر، داس��تان احساس 
ضرورت براي پژوهش در مورد اين مسجد را، اين گونه 
روايت كرده اند: »دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب 
اسالمي مشهد، فعاليت خود را سال 1387 در حوزه 
تاريخ شفاهي آغاز كرد. مأموريت اصلي، گردآوري و 
ثبت فعاليت  هاي فرهنگي و هنري انقالب اس��المي 
بود. با توجه به اينكه پيش��ينه تحقيقاتي چنداني در 
اين زمينه وجود نداش��ت، تالش ش��د شخصيت ها و 
جريان هاي فعال فرهنگي اجتماعي انقالب از طريق 
مطالعه اس��ناد و گرفتن مصاحبه شناس��ايي شوند. 
مي خواستيم نقش��ه هوايي افراد، تش��كل ها و اماكن 
گفتمان انقالب اس��المي در دهه هاي 40، 50، 60 را 
ترس��يم كنيم. به تدريج موضوعات متعدد و متنوعي 
شناخته مي شدند اما در مصاحبه ها نامي كه بيش از 
همه تكرار مي شد، مسجد كرامت بود. فرقي نمي كرد 
پاي صحبت چه كسي بوديم؛ طلبه، دانشجو، بازاري 
يا هنرمند؛ خاطرات همه در نقطه اي با مسجد كرامت 
پيوند مي خ��ورد. به همي��ن دليل، بنا ش��د در قالب 
پروژه اي مستقل به مسجد كرامت بپردازيم. با وجود 
نقش زياد اين مسجد در جريان انقالبي و فرهنگي دهه 
50 مشهد، حتي يك پژوهش درخور هم در خصوص 
آن وجود نداش��ت. به رغ��م اينكه مس��اجد، پايگاه و 
رسانه انقالب بودند و نقش اصلي را در رهبري مردم 
داشته اند، متأسفانه مطالعات مصداقي اندكي در اين 
زمينه وجود دارد. مصاحبه هاي اوليه را حسن سلطاني 
س��ال 1388 گرفت. در ادامه، تحقيق اي��ن پروژه به 
حجت االسالم طباطبايي سپرده شد. ايشان شناسايي 
اوليه و فيش برداري مصاحبه هاي مركز اسناد آستان 
قدس رضوي و مركز اس��ناد انقالب اسالمي را انجام 
داد. سپس احمد عسگري مس��ئوليت كار را برعهده 
گرفت. يك��ي از نكاتي كه باعث ش��د عرصه پژوهش 
گسترده تر شود، ضرورت نگاه جامع به مسجد كرامت 
بود. اگر چه يكي از دوره هاي پررنگ در ذهن بسياري 

از راويان، س��خنراني هاي آيت اهلل خامنه اي در سال 
1352 در مسجد كرامت بود، اما آنچه حين تحقيق به 
تدريج آشكارتر مي شد اين بود كه اين مسجد پديده 
محس��وب مي ش��ود و داراي عقبه فكري و فرهنگي 
است. به همين دليل الزم بود ريشه هاي جرياني را كه 
اوايل دهه 50 مسجد كرامت را شكل مي داد، بررسي 
كنيم. همچنين مسجد كرامت منحصر به مكاني براي 
سخنراني و اقامه نماز نبود و قاعدتاً شناخت كامل آن 
در گرو مطالعه همه فعاليت ه��ا و ابعاد آن بود. به اين 
ترتيب، گس��تردگي دايره راويان براي گروه تحقيق 
مش��خص و ضرورت تحقيق نظام من��د در گردآوري 
خاطرات عيان تر از قبل ش��ده بود. تصميم گرفتيم از 
چند روش براي كشف راويان استفاده كنيم: مطالعه 
اسناد، حضور در جلسات دعاي ندبه مرحوم عبدالرضا 
غنيان، شناسايي شبكه راويان، بررسي مصاحبه هاي 
ديگر پروژه هاي مجموعه، جست وجوي اينترنتي و در 

نهايت فراخوان عمومي«. 
  در جست وجوي اسناد

از پي��روزي انق��الب اس��المي، نزديك به 42 س��ال 

مي گذرد. س��وگمندانه باي��د اذعان كرد كه اس��ناد 
انقالب به گونه اي بايس��ته، گردآوري و حفظ نش��ده 
است. اين مستندات در آرشيوهاي مختلف ارگان ها 
يا اشخاص، نگهداري مي شود. هم از اين رو محققان 
براي جمع آوري مس��تندات يك پژوهش راهي دراز 
در پيش دارند، همان گونه كه اين چالش، در گزارش 
محققان »مس��جد رهبر« نيز، هويداس��ت: »اسناد و 
مصاحبه هاي مركز اس��ناد انقالب اس��المي و مركز 
اسناد آستان قدس را بررسي كرديم. در اينجا كليات 
مس��ير پژوهش��ي پروژه و افراد اصلي مشخص شده 
بودند؛ عبدالرضا غنيان، آي��ت اهلل خامنه اي، مرحوم 
محمود كرامت و... جلسه دعاي ندبه غنيان در طول 
س��اليان متمادي، ارتباط تنگاتنگي با مسجد كرامت 
داش��ت. به همين دليل، بارها و بارها در جلسات اين 
دعا شركت كرديم. حضور هفتگي در اين جلسه براي 
ما بركات زيادي داش��ت. خيل��ي از آن بزرگواران در 
طول همين هفته ها با ما آش��نا و راض��ي به مصاحبه 
شدند. در همين جلس��ات، بعضي از س��ؤال هايمان 
را از فرزن��دان مرحوم غني��ان پرس��يديم و برخي از 
خاط��رات ناگفت��ه را نيز ش��نيديم. جس��ت وجوي 
مصاحبه شونده ها به ش��يوه هرمي انجام شد. به اين 
صورت كه با ش��ناخت اعضاي اصلي و مصاحبه با آنها 
س��عي مي كرديم همراهان و دوستانش��ان را بيشتر 
بشناسيم. گاهي خودش��ان در ميان صحبت هايشان 
به نام هاي جديدي اشاره مي كردند و گاهي هم ما از 
نقش افراد ديگر مي پرس��يديم. براي مثال، چيت ساز 
را از طريق والي نياپور يا دريادل و روغني را از طريق 
برادران سادات فاطمي ش��ناختيم. مصاحبه با بعضي 
از افراد كار آس��اني نبود. مصاحبه ش��وندگان معموالً 
گرفتاري هاي كاري داشتند يا به نتايج اين مصاحبه ها 
چندان خوش بين نبودن��د. بنابراين، بخش مهمي از 
دغدغه ما جلب رضايت اي��ن افراد براي مصاحبه بود. 
برخي از اينكه نهادهاي مختلفي به سراغش��ان آمده 
و مصاحبه هاي متعددي گرفته بودند، خس��ته شده 
بودند. بيش��تر از اين بابت ناراحت بودند كه بسياري 
از اين مصاحبه ها فقط آرش��يو ش��ده و ب��ه خروجي 
نرسيده بود. مصاحبه مجدد را بي فايده مي دانستند و 
مي گفتند ما حرف هايمان را قباًل زده ايم. برويد سراغ 
همان مصاحبه هايي كه انج��ام داده ايم... اما مراجعه 
به آرش��يوها نياز ما را برطرف نمي كرد و دسترسي به 
آنها هم با سختي هايي همراه بود. براي مثال، آرشيو 
مركز اسناد انقالب اسالمي واحد خراسان، به صورت 
كامل به تهران منتقل شده بود. از طرفي، كار تدوين 
و تحقيق به تدريج كامل مي ش��د و نمي توانستيم به 
شكل مداوم به تهران رفت و آمد كنيم. براي همين، 
در نهايت برخي از اين مصاحبه ها، مثل مصاحبه هاي 
مرح��وم عبدالرض��ا غني��ان و مرح��وم ابوالحس��ن 
سررشته دار را از مركز اسناد انقالب اسالمي خريديم. 
آرشيو مركز اسناد آس��تان قدس رضوي هم هر چند 
در مش��هد بود، نحوه دسترس��ي به آن چندان آسان 
نبود. ما بايد شخص مدنظرمان را معرفي مي كرديم. 
اگر فاي��ل صوتي مصاحبه پياده ش��ده ب��ود، پرونده 
كاغذي فرد مدنظر در اختيار م��ا قرار مي گرفت تا در 
همان مكان، مطالعه و فيش برداري كنيم. تا مطالعه 

يادها و يادمان هايي از »مسجد رهبر« در آيينه اسناد مكتوب و شفاهي

 حماسه ساز مسجد كرامت مشهد
 به روايت شاهدان

يك پرون��ده تمام نمي ش��د و آن را ب��ه متصدي 
تحويل نمي داديم، اجازه دسترس��ي ب��ه پرونده 
ديگر را نداش��تيم. البته دسترسي اين چنيني به 
همي��ن مصاحبه ها هم خيل��ي كمك كننده بود. 
علت مهم ت��ري كه باعث مي ش��د نتوانيم به طور 
كامل به آرش��يو مصاحبه هاي نهادها تكيه كنيم، 
مس��ائل محتوايي و روش��ي بود. هر چند مطالعه 
مصاحبه هاي نهاده��اي ديگر براي م��ا بي فايده 
نبود اما در بس��ياري از آنها سؤاالت به شكل كلي 
پرسيده ش��ده بود و به تبع، جواب ها هم چندان 
دقيق و ح��اوي جزئيات نب��ود. در مصاحبه هاي 
آرشيوش��ده، كمتر ش��اهد مصاحبه تخصصي و 

تمركز بر مسجد كرامت بوديم«. 
  چالش روايت شاهدان

تاريخ ش��فاهي در زمره يكي از اس��ناد ش��اخص 
تاريخ نگاري به ش��مار مي رود. البته رتبه اس��ناد 
مكتوب، بر آن مقدم است. در تاريخ نگاري هاي چند 
دهه اخير در كشور ما اما، اس��تفاده از اين منبع، 
رواجي افزون يافته است. با اين همه دشواري ها و 
چالش هاي دستيابي به راويان تاريخ شفاهي نيز، 
كم نيست. چه از يافتن راويان گوناگون يك ماجرا 
و كسب رضايت آنان براي گفت وگو و چه از جنبه 
عيارس��نجي روايت آنان. امري كه گردآورندگان 
»مس��جد رهبر« را نيز، اين گونه با خويش درگير 
كرده است: »ش��يوه ديگر دسترس��ي به راويان، 
جست وجو در س��اير مصاحبه هاي مجموعه مان 
بود. گاهي برخي افراد كه براي موضوعات ديگري 
مثل جهادس��ازندگي ، مداحان و... به سراغش��ان 
رفته بوديم، از مس��جد كرامت خاطراتي جذاب و 
دست اول مي گفتند. سيني چي، از اعضاي جهاد 
سازندگي و خوش چهره، از مداحان پيشكسوت، 
هر دو از مسجد كرامت، خاطره داشتند. گاهي كه 
به خانه مصاحبه شونده ها مي رفتيم، همسر راوي 
هم وارد گفت وگو مي شد و خاطراتي از اين مسجد 
روايت مي ك��رد. خانم ثابتي، همس��ر مؤذن زاده، 
يكي از همين افراد بود. جست وجوي اينترنتي هم 
ما را با افرادي آشنا مي كرد كه چندان به نامشان 
برنخورده بوديم. حجت االس��الم ش��فيعي دارابي 
يكي از همين افراد بود كه نام او را براي اولين بار 
در پايگاه مج��ازي جامعه المصطفي)ص( ديديم. 
در كتاب مهمانان آيت اهلل، نوشته مارك بادون هم 
نام يكي از دانشجويان مس��لمان پيرو خط امام را 
ديديم. او به نويسنده گفته بود از نزديكان آيت اهلل 
خامن��ه اي در مس��جد كرامت بوده اس��ت. براي 
همين به س��راغش رفتيم اما راض��ي به مصاحبه 
نشد! صدافسوس بعضي از افرادي كه مي دانستيم 
قطعاً خاط��رات مهمي از مس��جد كرامت دارند، 
به هيچ وجه راضي ب��ه مصاحبه نش��دند! يكي از 
مغ��ازه داران قديم��ي خيابان ش��يرازي از جمله 
اين افراد بود ك��ه در خصوص مس��جد كرامت و 
راهپيمايي هاي انقالب مش��هد در س��ال 1357 
نقش فعالي داشت. رضايت ندادن برخي افراد به 
مصاحبه، مشكلي بود كه گاهي به هيچ شكل حل 
نمي شد. بعضي از آنها روايت فعاليت هاي خود را 
ريا و خودنمايي مي دانستند. برخي نيز متأسفانه 
حتي ب��ه موضوع��ات اين چنيني نگاه سياس��ي 
داش��تند و آن را با دعواهاي سياسي و اختالفات 
جريان هاي مختلف گره مي زدند. در نهايت طوري 
ماجرا را تفسير مي كردند كه به مصاحبه رضايت 
نمي دادند. عده اي هم گرفتاري هاي كاري را علت 
مصاحبه نكردن بيان مي كردند. با وجود تمام اين 
اقدامات، همچن��ان احس��اس مي كرديم ممكن 
است بخشي از خاطرات مردمي پنهان مانده باشد. 
جست وجوي ميداني، از قبيل حضور در مغازه هاي 
اطراف حرم و گفت وگو با بازاري هاي قديمي، يكي 
از راه ها براي پيدا كردن راويان ناش��ناخته بود. با 
صادق جاويدي، ق��اري نوجواني كه با عمويش به 
مس��جد كرامت مي آمد، در مغازه خياطي اي كه 
نزديك حرم بود، آش��نا ش��ديم. آن روز قرار بود 
با خياطي قديمي كه در پايين خيابان مش��هد و 
نزديك مس��جد فيل مغازه داشت، درباره كرامت 
گفت وگو كنيم ك��ه جاويدي به ص��ورت اتفاقي 
مشتري آن مغازه شد. با سقاي آستانه نيز از طريق 
جست وجوي ميداني آش��نا شديم. جست وجوي 
ميدان��ي، نتايج خوب��ي به همراه داش��ت. همين 
هم باعث ش��د به فكر فراخوان عمومي بيفتيم. ما 
پيش از آن، اس��ناد را ديده و افراد فعال و اصلي را 
در هر بخش پيدا كرده و از آنها درباره بقيه فعاالن 
س��ؤال كرده بوديم. بنابراين، حدس مي زديم كه 
در فراخوان عموم��ي با افرادي كه س��هم زيادي 
در فعاليت هاي مس��جد داشته باش��ند و تاكنون 
شناخته نشده اند مواجه نش��ويم؛ اما عالقه براي 
شنيدن خاطرات يا حتي تك خاطره اقشار مختلف 
و نيز گردآوري اسنادي كه حدس مي زديم شايد 
در پس��توي خانه ها خاك مي خوردند، سبب شد 
اين فراخوان را به صورت ج��دي پيگيري كنيم. 
براي تبليغات اي��ن فراخ��وان، از كارت و پيامك 
اس��تفاده كردي��م. در توزيع كارت ه��ا دو جامعه 
هدف تعريف شد: اول، بخشي از محله هاي قديمي 
مش��هد كه احتمال مي داديم س��اكنانش رفت و 
آمدي به مسجد كرامت داش��ته اند و دوم، كسبه 
اطراف مسجد كرامت و حرم مطهر امام رضا)ع(. در 
جريان توزيع كارت ها خيلي از كاسب هاي قديمي 
خاطرات جذابي گفتند. از طريق فراخوان پيامكي، 
تعدادي شماره به دستمان رسيد. با همه شماره ها 
تماس گرفتيم. بعضي را از قبل مي ش��ناختيم و 
مصاحبه با آنها انجام شده بود. بعضي هم خاطراتي 
از دهه 60 مسجد و بس��يج كرامت داشتند كه در 
محدوده زمان��ي پژوهش ما ق��رار نمي گرفت. از 
طريق همين ش��ماره ها به تعدادي نوار از مسجد 
كرامت رس��يديم. مرتضوي، اهل اصفهان بود اما 
دهه 50 در مشهد دانش��جو بود. او ضمن شركت 
در جلسات مسجد كرامت، سخنراني هاي آيت اهلل 

خامنه اي را ضبط مي كرد. رس��يدن به اين نوارها 
دلگرمي خوبي براي ادام��ه پژوهش هاي ميداني 
بود. صبح شانزدهم آذر 1393 به سراغ يكي ديگر 
از همين شماره ها رفتيم. سيدرضا شريعت مغاني، 
انس��اني متواضع و متَدين بود كه حدود 65 سال 
از عمرش مي گذش��ت. گفت وگويم��ان در همان 
جلس��ه اول، فضايي گرم و صميمي ايجاد كرد. از 
دوران كودكي و نوجواني اش گفت؛ از سال 1342 
كه با ابعاد اجتماعي اسالم آشنا شد. در آن سال ها 
مادرش را از دس��ت داد و دلگرمي اش جلس��ات 
مذهبي واعظ شهير آن زمان، مرحوم شيخ احمد 
كافي بود. سيد اوايل دهه 50 كاري كرده بود كه 
بيش از 40 سال بعد، ارزشش مشخص شد. او در 
آن سال ها با وجود ش��رايط سخت اقتصادي اش، 
دغدغه ضبط س��خنراني هاي آي��ت اهلل خامنه اي 
را داش��ت. بيست و س��وم مرداد 1394 خبر فوت 
س��يدرضا، همه گروه پژوهش مس��جد كرامت را 
شوكه كرد. او ناراحتي كليوي داشت و در ماه هاي 
منتهي به وفاتش مي گفت تنها آرزوي من، نشر و 
توزيع نوارهاست. من به روحانيت عالقه داشتم و 
به همين خاطر از زندگي خودم مي زدم تا بتوانم 
آن صحبت ها را ضب��ط و توزيع كن��م. آن روزها 
نوارهاي ريلي ارزان نب��ود. وضعيت اقتصادي من 
هم خوب نبود. كارگر تراش��كاري ب��ودم و روزي 
چهار ريال درآمد داش��تم كه دو ريال آن را براي 
همين نوارها هزينه مي ك��ردم. چون پول زيادي 
نداشتم، ناچار بودم نوارها را چهار لب ضبط كنم... 
بخش هايي از سخنان آيت اهلل خامنه اي در مسجد 
كرامت كه در اين كتاب آورده ش��ده اند، مرهون 
سخاوت مرحوم شريعت مغاني است. او بدون هيچ 
توقعي، بخشي از آرش��يو صوتي شخصي خود را 
در اختيار دفتر مطالع��ات جبهه فرهنگي انقالب 

اسالمي گذاشت«. 
 ...و سرانجام نتيجه يك پروژه طوالني

حج��م و محت��واي اثر »مس��جد رهبر«، نش��ان 
مي دهد كه محققان اين اثر در تجميع و تبويب و 
تنظيم آن، تالشي طاقت فرسا متحمل گشته اند. 
در اي��ن مجلد نام ه��اي آقايان احمد عس��گري، 
س��يدمحمدامير احمدي طباطبايي و حس��ين 
سلطاني به عنوان پژوهش��گر و مصاحبه گر و نام 
آقاي مرتضي انصاري زاده به عنوان نگارشگر ذكر 
شده است. معموالً مشكالت تجميع اطالعات در 
مرحله پاياني يك پژوهش، مخصوصاً پژوهش��ي 
كه به نوعي از صبغه سياسي نيز برخوردار است، 
دوچندان مي ش��ود! ه��م از اي��ن رو چندين بار، 
ورود »مسجد رهبر« به مرحله تدوين، به تعويق 
افتاده اس��ت. با اين هم��ه فراهم آورن��دگان اين 
اثر بر اين اميدند كه با انتش��ار اين اث��ر، بر عداد 
كس��اني كه اس��ناد و اطالعات خوي��ش را براي 
بارورتر كردن اين اثر در اختيار آنان قرار داده اند، 
افزوده گردد: »تحقيق پروژه طوالني شده بود. از 
جمله داليل آن، گستردگي پروژه و كامل شدن 
تدريجي ش��ناخت ما ب��ه ابعاد مختلف مس��جد 
كرامت بود. دليل ديگر هم راستي آزمايي خاطرات 
بود. نمي شد به صورت كلي حكم به صحت تمام 
خاطرات كنيم. ضمن اينكه نمي توانستيم تمام كار 
قضاوت درباره صحت خاطرات را به مرحله تدوين 
موكول كنيم. بيش از 40 سال از آن روزها گذشته 
بود و محتمل بود كه فراموش��ي راويان، موجب 
اش��تباهاتي در بيان خاطرات شود. امام جماعت 
اصلي اين مس��جد، يعني آي��ت اهلل خامنه اي هم 
رهبر انقالب شده بود و بعيد نبود راويان بخواهند 
خاطرات خود را با ايشان پررنگ تر نشان بدهند. 
اسناد، ش��واهد تاريخي، خاطرات شخصيت هاي 
اصلي نظي��ر مرحوم غني��ان و همچني��ن نتايج 
برگرفته از صحبت هاي مجموعه راويان، مهم ترين 
معيارها در راس��تي آزمايي بود. اما آنچه بيش از 
هم��ه موجب طوالني ش��دن تحقيق ش��ده بود، 
تداوم كشف راويان بود. دامنه افرادي كه با مسجد 
كرامت ارتباط داش��تند تمامي نداشت. چند بار 
ورود به مرحله تدوين را عقب انداختيم. سرانجام 
به اين نتيجه رس��يديم كه باي��د در جايي نقطه 
پايان تحقيق را بگذاريم. ضمن اينكه افراد اصلي 
مصاحبه كرده بودند و محورهاي كلي ترسيم شده 
بود. در هر محور هم تقريباً به اطالعات الزم دست 
پيدا كرده بوديم. راويان جديد معموالً تك خاطره 
داشتند كه محور جديدي به پروژه اضافه نمي كرد 
و در ادامه خاطرات قبلي قرار مي گرفت. همچنين 
سياست مجموعه ما اين نبود كه بخواهيم به مركز 
آرشيو تبديل شويم. از ابتدا پروژه مسجد كرامت 
را با هدف نگارش كتابي جامع تعريف كرده بوديم. 
مطمئناً همچنان افرادي هس��تند كه از مس��جد 
كرامت خاطره داش��ته باشند و احتماالً چاپ اين 
كتاب هم باعث مي ش��ود برخ��ي تصميم بگيرند 
خاطراتشان را روايت كنند. ان شاءاهلل در چاپ هاي 
بعدي، اين خاطرات ب��ه متن كتاب اضافه خواهد 
شد. س��رانجام اوايل س��ال 1395 درباره تدوين 
پروژه با مرتضي انص��اري زاده صحبت كرديم. در 
ميان دس��ت اندركاران كتاب، توافقات مفهومي 
وجود داشت. بر سر موضوعات مختلف گفت وگو 
انجام ش��ده بود و تجربه همكاري هم داش��تيم. 
عماًل نسخه اوليه تدوين شده، تنها بستري براي 
صحبت هاي دقيق تر و جزئي تر ش��د و پس از آن 
تدوينگ��ر دوباره كار تدوين را ش��روع كرد. حين 
تدوين، س��ؤاالت تحقيقي فراواني پيش مي آمد. 
انصاري زاده، تدوينگر و عس��گري، محقق پروژه، 
با يكديگر در ارتباط بودند. عس��گري بارها براي 
س��ؤاالت تكميلي به س��راغ راويان رفت. پس از 
ش��كل گرفتن نس��خه نهايي كتاب هم بارها در 
جلسات حضوري، با حضور دست اندركاران پروژه 
مسجد كرامت، نقدهاي ارزيابان و نمونه خوانان و 
همچنين پيشنهادهاي دس��ت اندركاران مطرح 

مي شد و به جمع بندي مي رسيديم«. 

 به بهانه سالروز رحلت 
 آيت اهلل صادق خلخالي

ناگفته هایی از سیره 
سلسله جنبان انقالب
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در مصاحبه ه�اي تاريخ ش�فاهي 
انقالب در شهر مش�هد، نامي كه 
بيش از همه تكرار مي شد، مسجد 
كرامت ب�ود. فرق�ي نمي كرد پاي 
صحبت چه كس�ي بوديم؛ طلبه، 
دانش�جو، ب�ازاري ي�ا هنرمن�د، 
خاطرات همه در نقطه اي با مسجد 
كرامت پيوند مي خورد. به همين 
دليل، بنا ش�د در قال�ب پروژه اي 
مستقل به مسجد كرامت بپردازيم. 
با وجود نقش زياد اين مسجد در 
جريان انقالبي و فرهنگي دهه 50 
مشهد، حتي يك پژوهش درخور 
 هم در خصوص آن وجود نداشت!


