
   سمانه صادقی
آغازی�ن بخ�ش از گفت و ش�نود با اس�تاد دکتر 
محمد شفیعی فر را روز گذشته از نظر گذراندید. 
اینک واپس�ین بخ�ش از ای�ن مصاحب�ه در پی 
می آید. امید آنکه تاریخ پژوهان انقاب اس�امی 
و عم�وم عاقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د.

    
در تبلیغات جریان سلطنت طلب »فاصله 
شاه با امریکا و اروپا« به عنوان یکی از علل 
انقاب قلمداد می شود. ارزیابی شما از این 

ادعا چیست؟
از قضا ماجرا بالعکس اس��ت، یعنی اتفاقاً وابس��تگی 
ش��اه به اروپا و امری��کا باعث وقوع انقالب ش��د! اگر 
شاه با امریکا یکی نبود که انقالب رخ نمی داد! حتی 
خود غربی ها هم بعد از پیروزی انقالب اس��المی در 
نوشته های خود با عنوان »ش��اه امریکایي!« به این 
مسئله اش��اره کرده اند. آنها به این موضوع معترفند 
که ش��اه چون امریکایی بود، این اتف��اق افتاد. حتی 
مارک گازیوروسکی، نویس��نده امریکایی در کتاب 
»سیاست خارجي امریکا و شاه« معتقد است:» دولت 
پهلوی به خاطر دست نشاندگی اش، از طرف امریکا 
سرنگون ش��د!« او همچنین اعتقاد دارد: »دولت        ها 
دست نشاندگی ش��ان درجات کم، متوسط و شدید 
دارد ک��ه رژیم ای��ران، یکی از ش��دیدترین درجات 
دست نشاندگی را نسبت به امریکا و غرب داشته است. 
به همین دلیل هم شاه ایران مورد خشم جامعه اش 
قرار گرفت!« یکي از آرمان هاي اصلي انقالب اسالمي 
که در شعارها و بیانیه هاي روزهای اوج گیری انقالب 
هم منعکس ش��ده، اس��تقالل و عدم وابس��تگي به 
قدرت هاي بیگانه، به خصوص امریکا و غرب و بعضاً 
شرق کمونیستي بود که با مفاهیمي مانند استقالل 
ملي، دفع ایادي اجانب، استقالل مملکت، استقالل 
کشور، نفي استعمار، خودکفایي در تمامي زمینه ها، 
نفي وابس��تگي و طفیلي گري، نفي س��لطه جویي و 
سلطه پذیري، نفي روابط سلطه جویانه ابر قدرت ها، 
رهایي از وابس��تگي، رّد نف��وذ بیگان��گان، مقابله با 
استعمار و امپریالیسم... بیان مي شد. پروفسور روح اهلل 
رمضاني معتقد است:» یکي از علل اصلي وقوع انقالب 
اسالمی، ناخرسندي مردم از وابستگي رژیم پهلوي 
به امریکا بود و بسیاري از مردم ایران، شاه را به عنوان 
نماد خوش خدمتي کامل به امریکا و از دست رفتن 

استقالل کشور مي دانستند.«
در واقع اگر ش��اه مس��تقل بود و در اداره کش��ور به 
تصمیمات خودش تکیه داش��ت، بای��د حکومت به 
سمت مردم بازمی گش��ت. اما شاه چون پشتوانه اش 
امریکا و پول نف��ت بود، م��ردم را اصاًل به حس��اب 
نمی آورد و کاری با آنها نداش��ت! به همین دلیل هم 
نهایتاً انقالبی به این گستره  روی داد. تصور کنید در 
دوره پهلوی دوم، یک انتخابات در کشور داشتیم، آن 
هم انتخابات مجلس بود ول��ی از مجلس نوزدهم به 
بعد، نمایندگان توسط خود شاه گزینش می شدند! 
البته در مجلس هجدهم هم این گزینش را ش��اه با 
کمک اردشیر زاهدی انجام داد، اما از مجلس نوزدهم 

تا مجلس بیس��ت وچهارم، ش��اه به تنهایی گزینش 
نمایندگان را انجام می داد! حت��ی قبل از انتخابات 
مجلس بیست ویکم، عبداهلل ریاضی به عنوان رئیس 
مجلس انتخاب شد و این انتخاب ریاست مجلس تا 
سال1357 ادامه داشت! یعنی رئیس مجلس شورای 
ملی در س��ال های متمادی، همچنان یک فرد ثابت 
بود! عالوه بر آن رئیس مجلس  سنا هم از سال1342 
تا 1357 به طور ثابت یک نفر بود! نخس��ت وزیر هم 
از سال1343 تا سال1356به طور ثابت امیرعباس 
هویدا بود! یعنی هم رئیس مجلس شورای ملی و هم 
رئیس مجلس س��نا و هم نخس��ت وزیر در سال های 
متمادی، افرادی ثابت بودند، ش��اه هم که سرجای 
خودش قرار داش��ت. لذا جایی ب��رای انتخاب مردم 
وجود نداش��ت. یک گروه محدود300-200 نفره، 
مدیریت کل کشور را بر عهده داشتند و همه کارشان 
را هم زیر نظر شاه انجام می دادند! بنابراین همانطور 
که اشاره ش��د، مش��کل اصلی  رژیم پهلوی این بود 
که پش��توانه اش امریکا و غرب بوده و اصاًل به مردم 

احساس نیاز نمي کرد. 

به عنوان پرسش داخل پرانتز، ظاهراً همین 
اتکا و وابس�تگی پهلوی دوم ب�ه امریکا را 
پدرش نیز به انگلس�تان داش�ت. چه چیز 
موجب شده بود که انگلستان به برکشیدن 

رضاخان در ایران برسد؟
انگلستان برای تأمین سوخت نیروی دریایی و صنایع 
تازه پا گرفته خود، به  شدت به نفت ایران نیاز داشت و 
لذا برای حفظ جریان صدور نفت به جهان عرب، حاضر 
بود برای حفظ خوزستان از تعرض سایر قدرت های 
مرکز به هر کاری، حتی تجزیه ایران دست بزند! نفت 
ایران به ویژه در جنگ جهانی اول،  کارآیی خود را بیش 
از پیش نش��ان داد و انگلیس به عنوان قدرت برتر در 
اوضاع پس از جنگ جهانی اول، این توانایی را داشت 
که مقررات و نظاماتی را به ایران تحمیل و در صورت 
اخالل در نظام مورد نظر او، ایران را مجازات هم بکند! 
قابل توجه است که ایران، نه فشار نظامی و اقتصادی 
تحمیلی عثمانی را تحمل کرد و نه مثل هندوستان 
مستعمره شد، اما ارتباط غرب با ایران، کشورمان را در 
نظام سرمایه داری جهانی جذب کرد و ایران به حوزه 
حاشیه ای هسته مرکزی اروپا تبدیل شد که آثار خود 
را در قالب توسعه وابسته در دوره رضاخان نشان داد. 
حاصل وابستگی ایران به سرمایه داری جهانی عبارت 
بود از: کنترل کامل صنعت نفت ایران توسط انگلیس، 
تجارت نابرابر ایران با آلمان و شوروی و نوسان تجارت 
ایران به دلیل عرضه حاش��یه ای مواد خام. با توجه به 
این موارد، وخامت اوضاع اقتصادی ایران در آس��تانه 

کودتای 1299 کاماًل آشکار می شود.
به موضوع گفت وگو بازگردیم. امریکایی ها 
برای حفظ رژیم پهلوی چ�ه طرح هایی را 
در دس�تور کار داش�تند؟ چون باز برخی 
در تبلیغات خوی�ش، رویگردانی امریکا از 
ش�اه را به عنوان علت اصلی وقوع انقاب 

اسامی برشمرده اند؟
امریکایی ه��ا در دورانی که فرایند انقالب اس��المی 
شروع ش��ده بود و مردم به صحنه آمده بودند، برای 
حفظ س��لطنت، مرتباً به شاه مش��ورت می دادند و 
طرح هایی را پیش��نهاد می کردند. اگر شاه با غرب و 
امریکایی ها زاویه داش��ت که آنها نباید چنین کاری 
را می کردند. در خاطرات ویلیام س��ولیوان )آخرین 
س��فیر امریکا در ایران( آمده اس��ت:» من و س��فیر 
انگلیس، یک روز در میان با ش��اه مالقات داش��ته و 
برنامه ها را با هم م��رور می کردیم«، یعنی ش��اه به 
عنوان رئیس کش��ور، آنق��در وقت داش��ته که یک 
روز در میان با س��فیر دو کش��ور، وقت می گذرانده 
که سیاست ها و برنامه هایش��ان را با هم مرور کنند! 
داریوش بایَنُدر به تازگی کتابی تحت عنوان »ش��اه، 
انقالب اس��المی و ایاالت متحده« نوشته که مطالب 
آن، کاماًل نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه امریکایی ها 
ب��رای نجات ش��اه و اینکه انق��الب رخ ندهد، تالش 
بس��یاری کرده اند. همانطور که می دانید، داریوش 
بایَنُدر از مشاوران سیاس��ت خارجی هویدا بود. لذا 
این کتاب، مهم ترین سندی است که نشان می دهد 
امریکا تا روز آخر تالش کرد که ش��اه را حفظ کند، 

در دوره پهل�وی دوم، ی�ک انتخاب�ات 
در کش�ور داش�تیم، آن ه�م انتخاب�ات 
مجلس ب�ود ول�ی از مجل�س نوزدهم به 
بعد نمایندگان توس�ط خود شاه گزینش 
می ش�دند! البت�ه در مجل�س هجده�م 
هم این گزینش را ش�اه با کمک اردش�یر 
زاهدی انجام داد، ام�ا از مجلس نوزدهم 
تا مجلس بیست وچهارم، شاه به تنهایی 
گزین�ش نماین�دگان را انج�ام م�ی داد!

»جستارهایی در امکان یا امتناع اصاح رژیم پهلوی« 
در گفت و شنود با دکتر محمد شفیعی فر- بخش پایانی

تاریخ سازی جهت دار در ماهواره  ها 
نمی تواند خاطرات عینی مردم را پاک کند!

ولی این امر محقق نشد. در واقع به محض اینکه 
فرایند غیرقابل بازگش��ت انقالب اسالمی اثبات 
ش��د و امریکایی ها هم به این نتیجه رس��یدند 
که این مس��ئله غیرقابل حل است، طرح نیابت 
سلطنت و ش��ورای س��لطنت را مطرح کردند و 
حتی بختیار را به قدرت رساندند. این طرح ها در 
گزارش کارشناسی که جرج بال )رئیس هیئت 
کارشناس��ي کارتر، براي بررس��ي اوضاع ایران( 
نوشته است، آمده است. او از گزارشگران ویژه ای 
بود که کارتر شخصاً برای امور ایران تعیین کرده 
بود. جرج بال در آذرم��اه 1357 به ایران می آید 
و بعد از بررس��ی اوضاع، به این نتیجه می رس��د 
که با طرح پیشنهاداتی، ش��اید بشود اصل رژیم 
را نجات داد. به قدرت رس��یدن بختیار هم یکي 
از همان طرح ه��ا بود. در واقع چ��ون بختیار در 
دهه1330، جزو یاران دکتر مصدق و از اعضای 
جبهه ملی بود، شاه برای فریب مردم، حاضر شد 
او را به قدرت برساند که رژیم پهلوی حفظ شود. 
امریکایی ها حتی پیشنهاد کردند شاه یک مدت 
از کشور خارج شود که مردم آرام شوند. عالوه بر 
آن، ژنرال هایزر را به ایران فرس��تادند که اوضاع 
را برای وقوع کودتا بسنجد تا شاید بتوانند مثل 
س��ال1332، دوباره با کودتایي شاه را بر مسند 
حاکمیت حفظ کنن��د. امریکایی ها حتی پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، وقتی مهندس بازرگان 
به قدرت رسید، از این مس��ئله استقبال کردند! 
چون به قدرت رس��یدن او باز ه��م در چارچوب 
طرح های آنها می گنجید و حاضر بودند هر کسي 
غیر از جریان منتسب به امام خمیني در ایران به 
قدرت برسد. سولیوان در گزارشی به دولت امریکا 
می نویسد:» حتی افرادی مثل مهندس بازرگان 
اگر به قدرت برسند، ما اصاًل نباید نگران باشیم. 
برای اینکه اینه��ا هم��ان لیبرال دموکرات های 
غربی هستند و در چارچوب سیاست های ما عمل 
خواهند کرد!« لذا می توان گف��ت رژیم پهلوی 
مرحله ب��ه مرحله روزهای آخرش را بر اس��اس 
نقشه امریکایی ها پیش می رفت و برنامه هایی که 
ش��اه اجرا می کرد، کاماًل با هماهنگی امریکا بود 

که اصل سلطنت را حفظ بکند.
با ای�ن تفاصی�ل چ�را امریکایی ها در 
روزهای اوج گی�ری انقاب اس�امی، 

دست از حمایت شاه برداشتند؟ 
امریکایی ها می دانس��تند که در ای��ران چه اتفاق 
بزرگی در حال رخ دادن اس��ت. ب��ه محض اینکه 
امریکا از تداوم سلطنت پهلوي ناامید شد، تالش 
کرد براي حفظ منافع خود به حلقه های پایانی یا 
ضعیف انقالب و برخي انقالبیون نزدیک شود، حتي 
سازمان س��یا در نزدکي محل اقامت امام خمیني 
در نوفل لوشاتو مستقر ش��د. در اسناد امریکا -که 
بعداً منتشر شد- آمده است: امریکا و انگلیس با هم 
هماهنگ کرده بودند که محمدرضاش��اه را بعد از 
خروج از ایران، به کشورشان راه ندهند! برای اینکه 
می دانستند، مردم خشم شان علیه آنها برانگیخته 
می ش��ود. به همین دلیل دائم با سران کشورهای 
جهان سوم تماس می گرفتند و از آنها می خواستند 
که شاه را مدتی در کشورش��ان میزباني کنند! اما 
بعد از مدتی که حضور ش��اه باعث می ش��د مردم 
نسبت به آن کش��ور بدبین ش��وند، او را به کشور 
دیگری منتقل  می کردند! لذا امریکایی ها 7-6 بار 
شاه را در کش��ورهای مختلف چرخاندند! حال در 
چنین شرایطی که خاندانی اینطور نزد مردم منفور 
شده، طبیعی اس��ت برای آنکه وجهه شان را نزد 
ملل جهان به ویژه مردم ایران تطهیر کنند، تالش 
نمایند. اما آنچه نباید فراموش شود، این است که 
امریکا تا روز آخر، پشت سر شاه ایستاد و سیاست 
حقوق بشر کارتر هم فقط یک شعار سیاسی بود، 
چون در عمل رژیم شاه از آن فرایند مستثنی شده 
بود! س��ولیوان در خاطراتش می نویس��د:» وقتی 
کارتر رئیس جمهور ش��د و مرا به عنوان سفیر در 
ایران برگزید، نزد او رفتم و گفتم شما از حقوق  بشر 
سخن می گویید و اعالم می کنید که به رژیم های 
دیکتاتوری اس��لحه نمی فروش��یم! حال رابطه ما 
با ش��اه ایران چه می ش��ود؟ من به عنوان س��فیر 
امریکا در آنجا باید چ��ه کاری انجام دهم؟ کارتر 
بالفاصله گفت شما ایران را مستثنی کنید، اصاًل 
ش��اه قضیه اش فرق می کند، آنچه ما می گوییم، 
برای شاه ایران نیست!« به همین خاطر هم فروش 
تجهیزات نظامی تا روزهای آخر رژیم ادامه داشت 
و ما 12 میلیارد برای خری��د تجهیزات نظامی به 

امریکا پرداختیم.
جری�ان س�لطنت طلب، ام�روزه ادعا 
می کن�د ک�ه برخ�ی انقابی�ون برای 
پی�روزی انق�اب اس�امی ای�ران در 
مقطعی با امریکایی ها همراهی کردند. 

تحلیل شما در این باره چیست؟
اگر کس��ی چنین چی��زی می گوید، بای��د از او 
پرسید کدام یک از مبارزین برای سرنگون شدن 
ش��اه با امریکایی ها همراه شدند؟ چون از همان 
ابتدا مردم با امریکایی ها درگی��ر بودند. انقالب 
اسالمی یکی از ش��عارهای اصلی اش، استقالل 
بود. اس��تقالل هم فقط به خاط��ر نفوذ و حضور 
امری��کا در ایران مطرح  ش��د، ب��ه تعبیر روح اهلل 
رمضاني:» شالوده احساس استقالل شرزه ایران 
در روزگاران ن��و، ح��س کهن هوی��ت فرهنگي 
ایرانیان اس��ت. هم  روند این اصل اس��تقالل در 
عرصه سیاست خارجي ایران، رّد هر گونه قدرت 
برتر جهاني همچون ایاالت متحده اس��ت که ... 
سر تحمیل خواست خود بر جهان را دارد«، یعنی 
در اوایل دهه1340 که بحث اصالحات امریکایی 
در قالب الیح��ه انجمن های ایالت��ی و والیتی و 
انقالب سفید مطرح شد، همه انقالبیون و مردم، 
به ای��ن دلیل که امری��کا اینطور می خواس��ت، 
مخالفت کردن��د. در واقع جامعه ایرانی نس��بت 
به سیاس��ت هایی که امریکا و غرب در آن برهه 

در خاورمیانه می خواس��تند اجرا کنند، واکنش 
نشان دادند. حتی برخی مبارزان سیاسی، مثل 
نهضت آزادی به عنوان یک گروه اسالمی- ملی 
که آیت اهلل طالقانی ، آیت اهلل موس��وی زنجانی ، 
مهندس بازرگان و دکتر س��حابی آن را تأسیس 
ک��رده بودند، اولی��ن بیانیه ش��ان در مخالفت و 
مواجه��ه با انقالب س��فید بود. آنه��ا می گفتند: 
»اصالحات آری، دیکتات��وری نه!«، یعنی چون 
شما در چارچوب اصالحات امریکایی می خواهید 
دستورات دیکته ش��ده امریکا را در ایران پیاده 
کنید، ما آن را نمی خواهیم! اعض��ای این گروه 
نهایتاً در س��ال 1342به خاطر آن بیانیه به10 
سال زندان محکوم شدند! آن موقع نزدیک ترین 
گروه ها به امری��کا گروه  هایی مثل نهضت آزادی 
بودند، اما با آنها هم اینطور برخورد می شد! حال 
چرا بعد از40 سال که از پیروزی انقالب گذشته 
و بعضی از مشکالت خود را نش��ان داده، چنین 
بحث هایی را مطرح می کنند؟ چون در آن شرایط 
زمانی، اگر کس��ی چنین ادعایی می کرد، اصاًل 
قابل اعتنا نبود! این مسئله جدیدی است که االن 
متناسب با شرایط امروز مطرح می شود، وگرنه 
در آن موقع، هیچ گروهی را در داخل کشور پیدا 
نمی کردید که با امریکایی ها همراه بوده باشند، 
برای اینکه رژیم شاه را س��رنگون کنند و بعداً با 
امریکا به مش��کل برنخورند! البته همانطور که 
اشاره شد، در روزهای آخر رژیم، وقتی بختیار به 
قدرت رسید، برخی ها بودند که تصور می کردند 
اگر ما بخواهیم شاه را سرنگون کنیم، حتماً باید 
در فضای بین المللی، نظر مس��اعدی نسبت به 
خود ایجاد کنیم که آنها این تحول را بپذیرند که 

اینها هم برخي از ملي گراها و لیبرال ها بودند. 
از منظر شما، هدف از تطهیر پهلوی ها 
در فض�ای مج�ازی چیس�ت؟ و چقدر 
روایاتی که در این زمینه بیان می شود، 

مبتنی بر واقعیت است؟
کمي طبیعي است، رژیمی س��قوط کرده و حال 
بعد از گذش��ت 40 س��ال که بعضی از مشکالت 
سر راه انقالب ایجاد شده، بعضی افراد این تصور 
در ذهن شان ایجاد شده که اگر رژیم پهلوی بود، 
شاید شرایط بهتر می بود یا حداقل رژیم پهلوی، 
مشکالت اینچنینی را نداش��ت! اما چیزي که در 
عالم واقع تحقق نیافته، قابل بحث نیست! آن هم 
در رابطه با رژیمی که مردم نس��بت به آن نفرت 
داش��تند و ش��اه را به هیچ عنوان نمی خواستند. 
مردم در س��ال 1357 ب��ا زور پهل��وی را مجبور 
به فرار از کش��ور کردند و این مس��ئله برای یک 
خاندان س��لطنتی، بس��یار خفت آور است. چون 
ش��اه در ایران به صورت س��نتی، حداقل یکی از 
مقوماتش این بوده که مردم دار باشد. اما سلطنت 
پهلوی به گونه ای پیش رف��ت که مردم اصاًل آنها 
را نمی خواستند. تعابیر زشتی که مردم در مورد 
شاه و سلطنت پهلوی به کار می بردند، اصاًل تاریخ 
فراموش نمی کند! از سوی دیگر بخشي از این کار، 
به صورت س��ازمان یافته، از سوي باقي ماندگان و 
وابس��تگان خاندان پهلوي با پول و ثروت کالني 
که از ایران خارج کردند، صورت مي گیرد که البته 
این در جای خود قابل تحلیل و ارزیابی است. یک 
خاندان سلطنتی فراري که چند دهه آن طور زیر 
فشار بوده، طبیعی است که تالش کند با ارجاع به 
برخي مشکالت موجود کشور، خودش را تطهیر 
کند! نوش��تن خاطرات جهت دار، تولید و ساخت 
مس��تند و پخش آن در ش��بکه های ماهواره ای 
وابس��ته، در چارچوب همین پروژه است. بخشی 
از جریان��ی را که در دنیا ب��رای تطهیر پهلوی راه 
افتاده، فرح دیبا و رضا پهلوی از همان پول هایی 
که از ایران برده اند، سازماندهی و پشتیباني مالي 
می کنند. البته خاندان پهلوی، جدا از همه غارت 
و تاراجی که از ثروت و منابع ایران داشتند، گفتند 
که هنگام خروج از ایران، 35 میلیارد دالر پول از 
ایران خارج کردند! در واق��ع خاندانی که با خفت 
از ایران فراری داده ش��ده، باالخره تالش می کند 
که وجهه خودش را بازیاب��د، وگرنه رژیم پهلوی، 
همانی بود که م��ورد نفرت مردم قرار داش��ت و 
98/2درصد ملت ایران، آن را نخواستند  و این یک 
واقعیت تاریخی است. حتی طرفداران و وابستگان 
خاندان پهلوي، برای اینکه آخر عمري به کش��ور 
بازگردند، به نحو دیگري س��عی دارند خودشان 
را تطهی��ر کنند! چون هرچه که باش��د، به خاک 
خودشان نمی توانند پشت کنند. اما از آن طرف به 
خاطر وابستگی شان به آن خاندان و همراهی که با 
آنها کردند، شرمنده هستند! لذا تنها راه این است 
که پهلوی را که آن طور منفور شده و از کشور فرار 
کرده بود و هیچ کشوری راهش نمی داد، تطهیر 
کنند. البته این هم یک نوع شوخی است که تصور 
شود آن رژیم می تواند، دوباره قدرت را در کشور 
به دست بگیرد. حتی خود سلطنت طلبان هم باور 
ندارند که رضاپهلوی ی��ک زمانی بتواند به قدرت 
برسد. زمانی از رضاپهلوی سؤال کرده بودند: چه 
کاره هستی؟ گفته بود: مبارز سیاسی ام! گفتند: 
هزینه مبارزه را از کجا به دس��ت می آوری؟ گفته 
بود: از مامانم می گیرم! کسی که به اندازه تأمین 
معاش خود جنم ندارد و حتی زندگی ش��خصي 
خودش را از پول تو جیبی مادرش تأمین می کند 
که نمی تواند کش��ور را اداره کند. در واقع باید به 
سلطنت طلبان گفت: آن زمانی که همه امکانات در 
اختیار شما بود، هیچ کاری نتوانستید انجام دهید، 
االن که شرایط تغییر کرده و شما 40 سال از زمانه 
عقب هستید، چطور مي توانید بر این کشور حاکم 
شوید؟! سیستم سلطنتی پهلوی دوره تاریخی اش 
گذشته و اصاًل غیرقابل احیاست! البته ما بعضی 
آس��یب ها و ایرادات را در سیستم خودمان داریم 
که باید حل کنیم، ولی این معنایش آن نیست که 
آن سیستم بهتر بود و اگر بازگردد، ریشه مشکالت 

حل می شود و مردم آنها را می پذیرند.

تطهیر پهلوی ها به صورت سازمان یافته 
از س�وي باقي ماندگان و وابس�تگان 
خاندان پهلوي با پ�ول و ثروت کاني 
که از ای�ران خ�ارج کردن�د، صورت 
مي گیرد. یک خاندان سلطنتی فراري 
که چند دهه آن طور زیر فش�ار بوده، 
طبیعی اس�ت که تاش کند با ارجاع 
ب�ه برخي مش�کات موجود کش�ور، 
خودش را تطهیر کند! نوشتن خاطرات 
جهت دار، تولید و س�اخت مس�تند و 
پخ�ش آن در ش�بکه های ماهواره ای 
وابسته، در چارچوب همین پروژه است
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در باب ریشه ها و آداب تاریخی 
زمینه خوانی

طریقی برای ابراز ارادت
 به ساحت حسینی)ع(

   محمدرضا کائینی
در آستانه آغاز ماه 
مح��رم و آغ��از 
ی  ر ا د ا ع��ز
 ، ) ع حس��ینی)
خوانش تاریخچه 
و انواع این آیین 
عظیم، بهنگام به 
نظر می رس��د. 
در  »طلوع��ی 
غروب« به تألیف 
علی عاب��دی به 
شکلی مبسوط شیوه »زمینه خوانی« را مورد بررسی 
قرار داده و میراث زمینه خوانان مشهور را احیا کرده 
است. دکتر موسی فقیه حقانی در دیباچه این اثر-که 
توسط پژوهشگاه مطالعات تاریخ معاصر ایران نشریافته 

است- چنین می نویسد:
»برپایی مراس��م عزا به همراه خود آدابی را در زمینه 
اداره مجل��س و نی��ز نح��وه برپایی مراس��م از قبیل 
س��بک های مختلف خواندن و س��ینه زنی به وجود 
آورد و موجب ش��د مجلس عزاداری ب��ا نظم خاصی 
اداره شود. خادمان، نوکر اهل بیت )ع( و نظم دهندگان 
به حرکات دسته س��ینه زنان، میاندار نامیده شدند. 
روضه خوان و واعظ هم به کس��انی اطالق  می شد که 
معارف و مصائب اهل بیت )ع( را برای مستمعین بازگو 
می کردند. مرثیه خ��وان، مصیبت خوان، مداح و ذاکر 
هم به کسانی اطالق  می شد که با لحنی محزون و گاه 
با استفاده از دستگاه های موسیقی، به ذکر مصیبت 
وارده بر اهل بی��ت)ع( می پرداختن��د. ردیف خوانی، 
زمزمه خوانی، زمینه خوانی، دستگاه خوانی، شورخوانی 
و واحدخوانی نیز مفاهیمی هستند که داللت بر نحوه 
اجرای ذاکر و مداح دارند. زمینه خوانی، خواندن نوحه 
در دستگاه های موسیقی ایرانی است و مداح با تسلط 
بر ردیف های آواز ایرانی، نوحه ای را که ش��امل شرح 
حال کامل ائمه معصومین)ع( یا شهدای کربالست، 
می خواند. برای نخس��تین بار در اواخ��ر دوره قاجار، 
مرحوم حاج حسین بابا متخلص به  »مشکین«، اقدام به 

سرودن نوحه در دستگاه های موسیقی ایرانی کرد. به 
طوری که نوحه با هر دستگاهی که شروع  می شد، فرود 
و خاتمه آن هم در همان دستگاه صورت می گرفت. وی 
در برخی از نوحه های خود، از دستگاه های مختلفی 
اس��تفاده می کرد که با مرکب خوانی اجرا  می ش��د. 
مشکین سینه زنی یک دس��تی را نیز ابداع کرد که تا 
زمان ورود حاج مرزوق به ایران و باب شدن سینه زنی 
با دو دست، در هیئات رواج داشت. چنان که گفته شد 
نوحه زمینه خوانی شامل شرح حال کامل شخصیتی 
اس��ت که نوحه به آن می پردازد. بنابراین گاهی چند 
صفحه، ب��ه یک نوح��ه اختصاص پی��دا می کند. در 
زمینه خوانی برخالف راس��ته خوانی، دس��تگاه های 
مختلف اجرا می ش��ود و س��بک س��ینه زنی آن هم 
ویژگی های خاص خود را دارد و برخالف س��ینه زنی 
عام که عمدتاً تک ضرب است، گاهی سه ضرب و گاهی 
پنج ضرب می شود. مشکین اشعار خود را در قالب غزل، 
قصیده، مسمط، رباعی و طومارنامه می سرود. متأسفانه 
تاکنون مجموعه کامل اشعار وی، در دسترس عموم 
قرار نگرفته اس��ت. بعد از مرحوم مشکین، شاعران و 
عالقه مندانی با تخلص  هایی همچون مبهوت، خاکی، 
مفلوک، مشفق، غمگین، بلبل، دیوانه، شاطر و محرم، 
سبک ش��عری وی را ادامه دادند. در میان معاصران 
نیز مرحوم حاج احمد صالح، حاج ابراهیم ذوالفقاری 
متخلص به حجت، حاج رضا تابش اکبری در این سبک 
شعر می سرودند و می خواندند. خوشبختانه مجموعه 
خوبی از اشعار ش��اعران مذکور به همت جناب آقای 
علی عابدی جمع آوری شده اس��ت. با توجه به رواج 
سبک های جدید در مداحی و نوحه خوانی در دهه80 و 
ترس از فراموش شدن سبک های قدیمی و نیز گمشدن 
خاطره بزرگانی که در برپایی عزای سیدالشهدا)ع( در 
ایران اس��المی نقش آفرینی کرده بودند، برآن شدم 
ضمن مصاحبه با بزرگان و ریش سفیدان هیئت های 
مهم تهران، ب��ه ثبت این عش��ق ورزی های خالصانه 
بپردازم. ثبت خاطرات بزرگان هیئت بنی فاطمه)ع(، 
فاطمیون)ع(، پیرعطا، بزازه��ای تهران، تهرانی های 
مش��هد و...  توجه بنده را به س��بک های عزاداری در 
ایران جلب کرد و در همین ارتباط وقتی درصدد تهیه 
مطلبی در خصوص زمینه خوانی بودم، به طور اتفاقی با 
وبالگی آشنا شدم که به نام آقای علی عابدی ثبت شده 
بود و این مقدمه ای شد برای آشنایی با فردی دلسوخته 
که عمری را برای ثبت و ضبط میراث ادبی و دینی این 
سرزمین، صرف کرده است. آقای عابدی از شاگردان 
حاج رضا خوشنویس)حاج رضا تابش اکبری( است که 
خود ش��اعر و ذاکر اهل بیت)ع( و صاحب اشعاری به 

همین سبک می باشد... .« 

   مراسم رونمایی از اثر »طلوعی در غروب«


