
  احمدرضا صدری
خوان�ش تاریخچ�ه و عل�ل راه ان�دازی نهاد هایی 
چون »تش�کیالت پیش�اهنگی ای�ران « و »کانون 
بانوان ای�ران«، از آن روی درخور توجه اس�ت، که 
بسترهای اجتماعی طرح کش�ف حجاب را، نمایان 
می س�ازد. بی تردید نگریس�تن به فلس�فه ایجاد 
این گونه تشکیالت، از این منظر نوین، ما را به درکی 
واقعی ت�ر از سیاس�ت های فرهنگی پهل�وی اول، 
رهنمون خواهد س�اخت. مقالی که در پی می آید، 
در پی بس�ط همین نگره بوده اس�ت. مس�تندات 
این نوش�تار، بر تارنمای مؤسس�ه مطالعات تاریخ 
معاصر ای�ران، وج�ود دارد. امید آنک�ه محققان و 
عم�وم عالقه من�دان را، مفی�د و مقب�ول آی�د. 

       
  تشکیالت پیشاهنگی، تالش�ی برای تزریق 

سیاق زندگی غربی به جامعه ایرانی
اساس��اً ایجاد نهادهای نوی��ن در آغاز ه��ر حکومتی، 
متناسب با س��مت و س��و و اهداف روی کار آمدن آن، 
صورت می پذی��رد. تش��کیالت ایجاد ش��ده در عصر 
رضاخان نیز، با همین منطق قاب��ل مطالعه و ارزیابی 
است. بی تردید ایجاد تشکیالت موسوم به پیشاهنگی 
ایران، با هدف القای هویت از باال و انجام پروژه تجدد به 
مدد چماق، صورت پذیرفت که از جمل��ه اهداف آن، 
عملی کردن طرح کشف حجاب بود. سیدهاشم منیری 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، موضوع را این گونه بسط 
داده است: »هر نظام سیاسی نوپا، نیاز دارد برای حفظ 
و افزایش مش��روعیت خود، به اقداماتی مانند تأسیس  
نهادها،  کانون  ها و س��ازمان هایی اقدام کن��د، تا از این 
طریق، به روند س��از و کارهای حکومتی سامان دهد و 
ابتکار تغییر و تحول اندیش��ه   ها و تخصیص منابع را به 
عهده بگیرد. بر این اساس منطق این نهادهای نوبنیاد 
را، می  توان در یک الگ��وی خطی از پایه  گذاری پهلوی 
اول تا فرجام پهلوی دوم مش��اهده کرد، که ترکیبی از 
طرح  های غربی وارداتی و پیش��نهادات داخلی است. 
پیشنهاد ایجاد تشکیالت پیش��اهنگی برای اولین  بار، 
توسط سفیر اس��پانیا به ایران داده ش��د و بعد ها میرزا 
احمدخان امی��ن زاده در آذرم��اه 1304ش. به منظور 
لزوم تحوالت اساس��ی در نظام تربیتی م��دارس، آن 
را پایه  گ��ذاری کرد و ریاس��ت آن را به عه��ده گرفت. 
البته انتخاب واژه پیشاهنگ و نظارت و ریاست بر این 
تشکیالت، از اقدامات علی اصغر حکمت بود. با تدوین 
اساس��نامه 14 ماده  ای برای تشکیالت پیشاهنگی در 

ایران، در تیرماه 1305ش. نخس��تین جش��ن رسمی 
پیش��اهنگی تهران، در دارالفنون برگزار شد. با تالش 
امی��ن زاده و حکمت، ایران جزو 56 کش��وری بود، که 
در مدارس خود پیش��اهنگی را بنیاد نه��اد. این اقدام 
تالشی در جهت تربیت، تغییر نگرش، تزریق سبک و 
سیاق زندگی غربی و از همه مهم تر، مشروعیت سازی 
بود. مشروعیت بر باور مبتنی اس��ت و از مردم اطاعت 
می  طلبد. یکی از منابع مش��روعیت، رواج ایدئولوژی 
حاکم از طری��ق رس��انه  های دیداری و ش��نیداری و 
نشریات مکتوب است، که در دوره پهلوی می  توانست 
به صورت توأمان،  چه به صورت نهادی و چه به صورت 
نوش��تاری، کاروی��ژه باورپذیری س��لطنت پهلوی را، 
اس��تمرار بخش��د و با تکرار آن در م��دارس و آموزش 
عملی تحت یگان  های آموزشی، داده   هایی را به لحاظ 
محتوایی، که شامل آداب همنشینی، چامه خواندن، 
چگونگی اردو زدن،  نقاشی و... که با اصول زندگی جامعه 
ایرانی مغایرت داشت، به نوجوانان تزریق کند. این امر 
در 31 خرداد 1306ش. با انتش��ار نخس��تین شماره 
مجله پیشاهنگی ایران، به صاحب امتیازی امین زاده و 
مدیریت احمد آرام تحقق پذیرفت. کتاب   هایی نیز در 
جهت ترویج اندیشه  های ایران باستان، به قصد ستایش 
از اس��طوره  های ایرانی و پادشاهان افس��انه  ای و القای 
هم ترازی خدا و شاه، منتشر شد. برای مثال، در ابتدای 
کتابی با عنوان سرودهای پیش��اهنگی،  قطعه شعری 
آمده بود که شاه را هم تراز خدا قرار می  داد و به سه مؤلفه 
دین مزدایی که پندار و گفتار و کردار نیک است، اشاره 
می کرد. به همین ترتیب، در سرود و پرچم پیشاهنگی 
ایران نیز، مفاهیمی چون درفش کاویان، کشور کیان، 
ساحت جم، شیر و خورشید گنجانده شده بود. در قطعه 
دیگری به نام سرود ش��ادی، بار دیگر شاهد هم ترازی 
خدا و شاه هستیم، که رضایت آنها وابسته به کار نیک 
افراد و جوانان پیش��اهنگی ش��ده بود. ای��ن اقدامات 
نشان دهنده عزم جدی، برای دگرگونی فرهنگی در دو 
عرصه اندیشه و فرهنگ و تمجید از ایران پیش از اسالم 
بود. این دگرگونی فرهنگ��ی، زمانی که یکی از اعضای 
خانواده سلطنتی درصدد ایجاد کانونی برای تربیت زنان 
و درحقیقت به عنوان ابزاری برای رفع حجاب دختران 
و زنان بود، تشدید شد. اقدامات شمس پهلوی در عمل 
و به صورت تلویحی، کاربس��ت نظرات ش��اه در زمینه 
پوشش زنان و جدیت این امر در اجرای آن بود. پیامد 
خاستگاه فرهنگی تغییر چنین نگرش��ی نیز، به سفر 
رضاشاه به ترکیه و فرمان تغییر لباس به سبک غربی، 

در ایران بازمی  گردد. پس از این سفر، رضاشاه بسترهای 
الزم برای برای منع پوشش سنتی و کشف حجاب را، از 
خانواده خود آغاز کرد و توانست با کمک فرزندش، این 
امر را با کانون زنان پیش ببرد. در 21 اردیبهشت 1314، 
با اش��اره رضاخان و با دعوت علی اصغ��ر حکمت وزیر 
معارف وقت، عده  ای از زنان فرهنگی انتخاب و دعوت 
شدند و به آنها گفته شد، که مأموریت دارند جمعیتی را 
تشکیل بدهند، که پیشقدم نهضت آزادی ایران باشد. 
این کانون، سرآغاز طراحی یک الگوی جدید، در تغییر 

بافت فرهنگی ایران بود...«. 
  »کان�ون بان�وان ای�ران«، گام دوم به س�وی 

بی حجابی اجباری
القای فرهن��گ به یک جامع��ه، نخس��ت از نهاد های 
آموزشی آغاز می شود و در گام بعد، وجود تشکل های 
فراگیر اجتماعی را می طلبد. هم از این روی در پی ایجاد 
پیشاهنگی و سپری ش��دن مدتی از فعالیت آن، ایجاد 
»کانون بانوان ایران«، در دستور کار قرار گرفت! حیات 
این کانون دو مرحله دارد که مرحله نخست آن، این گونه 
در نظر زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، مورد 
روایت و تحلیل قرار گرفته اس��ت: »برای اولین بار بعد 
از سفر رضاش��اه به ترکیه، موضوع ایجاد کانون بانوان 
مطرح ش��د. البته این کانون در ابت��دا، به نام جمعیت 
زنان آزادی خواه ایران معروف بود ولی بعد ها به کانون 
بانوان تغییر کرد. بر این اساس و به باور بسیاری، سفر 
رضاخان به کشور ترکیه )1313/4/12 تا 1313/5/8( 
نقطه عطفی در تثبیت باورهای قبلی او، مبنی بر تغییر 
وضعیت و جایگاه زنان بود. مشاهده وضع بانوان ترک، 
بر روحیه رضاخان اثر عمیقی گذاشت. از همان زمان 
ش��اه با جدیت، مس��ئله را پیگیری کرد و در وهله اول 
علی اصغر حکمت وزیر معارف، در جریان دقیق تصمیم 
شاه قرار گرفت و مسئولیت تهیه برنامه ای مدون، جهت 
آماده سازی مقدمات کشف حجاب را به عهده گرفت. 
این برنام��ه در چهار محور تنظیم ش��ده بود، که یکی 
از آنها ایجاد کانون بانوان بود. ام��ا برخی نیز معتقدند 
ریشه تشکیل کانون بانوان، به دوره قاجار و فعالیت های 
ش��خصی به نام صدیق��ه دولت آب��ادی بازمی گردد. از 
صدیقه دولت آبادی، به عنوان اولین زن بی حجاب در 
راستای تفکر تجددطلبی افراطی، نام برده شده است. 
وی در سال 12٩6، مدرسه دخترانه ای را در اصفهان، به 
نام مکتب خانه شرعیات تأسیس  و در سال بعد، شرکت 
خواتین اصفهان را ایجاد کرد. در سال 12٩٧، روزنامه 
زبان زنان را منتش��ر کرد، تا به اصطالح زن ایرانی را، با 

راه اندازی تشکیالت پیشاهنگی ایران، به مثابه بسترسازی برای کشف حجاب

نهادی برای القای 
هم ترازی خدا با شاه!

حق و حقوق خود آشنا سازد و زمینه حضور او را، در 
اجتماع فراهم آورد. طبق اسناد، دولت آبادی بعد از 
مدتی به تهران رفت و در آنجا، انجمنی را به عنوان 
انجمن آزمایش زنان تأس��یس  کرد. مرامنامه این 
جمعیت، عبارت بود از: ترویج امتعه وطنی و ایجاد 
دبستان شش کالسه برای دختران! این جمعیت تا 
سال 1303ش. دوام داشت. در این سال در رشت، 
جمعیتی موسوم به پیک سعادت نسوان و در اواخر 
سال 1305ش. جمعیتی به نام بیداری نسوان در 
تهران تشکیل شد. بسیاری معتقدند کانون بانوان، 
همان کانون مورد نظر دولت آبادی است، که بعد ها 
گسترش داده شد. دولت آبادی بعد از تأسیس  این 
کانون، مدتی ب��رای ادامه تحصیل ب��ه اروپا رفت. 
س��پس با لباس اروپایی به ایران بازگش��ت و جزو 
اولین افرادی بود که کش��ف حجاب کرد. رضاشاه 
هم، هم��واره حامی او ب��ود. به هر روی، ریاس��ت 
کانون بانوان ایران، بر عهده شمس بود. شمس نیز 
همچون س��ایر افراد خاندان پهلوی با دو هدف به 
سرپرستی سازمان  ها و نهادهای مختلف اجتماعی، 
اقدام می کرد: یکی تبلیغ بین مردم، به عنوان فردی 
نیکوکار و دلسوز به حال محرومان و کسب وجهه 
برای خاندان پهلوی و دیگری، کسب درآمد مادی 
و سوء استفاده از بودجه سازمان  ها و مصرف آن در 
سفرهای ش��خصی خارجی و هزینه از بیت المال! 
ظاهراً کانون با جمع آوری زنان روشنفکر، درصدد 
ایجاد راه  هایی برای آموزش و باال بردن آگاهی زنان 
و دختران بود. علی اصغر حکمت در این  باره آورده 
است: هدف کانون آن است که به تدریج در مدارس 
دختران، مجالس جش��ن و خطابه تشکیل داده و 
دختران در آنجا، با روی باز در صف دانشجویان قرار 
گرفته و به ایراد خطابه های اخالقی و س��رودهای 
مخصوص مدارس، هم آواز ش��وند و رجال محترم 
را هم در آن مجالس دعوت کنند و بعد از آن مانند 
پسران، به ورزش و مشق بدنی مش��غول شوند!... 
گرچه اهداف کانون سیاس��ی نب��ود و ظاهراً امور 
خیریه و اهداف متعالی را شامل  می شد اما در واقع 
هدف اصل��ی آن، تربیت فکری بانوان، به س��بک 
مقبول خاندان پهلوی بود، که کنار گذاشتن حجاب 
مهم  ترین آنها به ش��مار می آید. از این  رو شاهدیم 
که با تصویب اساس��نامه کانون، کنار نهادن چادر 
نیز، از اهداف این کانون اعالم ش��د. بر این اساس، 
دولت پیش از تشکیل کانون نیز، اقداماتی به منظور 
حذف حجاب زنان انجام داده بود، چنان که در مهر 
1313 و با صدور اعالمیه ای، مردم را برای پذیرش 

آموزگاران زن بی حجاب آماده کرد...«. 
  س�رازیر ش�دن منحنی کانون�ی که برای 

بانوان ساخته و پرداخته شده بود!
واقعیت این است که کانون موسوم به بانوان ایران 
در دوران رضاخ��ان، در میدان بی رقیب می تاخت 
و فضاس��ازی های تبلیغی آن نی��ز، از همین روی 
صورت می گرفت. با این همه پس از ش��هریور 20 
و شکل گیری نهضت های اعتراضی مردم، از جمله 
نهضت ملی ش��دن نفت و نهضت ام��ام خمینی، 
کانون یاد ش��ده در برابر مقاومت زنان مسلمان و 
معترض، حالت��ی انفعالی یافت و نهایتاً از س��وی 
دس��تگاه های تصمیم گیر در دوره پهلوی دوم، در 
دیگر نهادهای مربوط به زنان، ادغام شد! سیده لیال 
موسوی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این رویداد 
را به این شرح تحلیل کرده اس��ت: »کانون بانوان 
به عنوان یکی از نخس��تین س��ازمان هایی که در 
حوزه زنان تشکیل ش��د، هیچ گاه در طرح مسائل 
جدی و دستیابی به اهداف اعالمی و رسمی خود، 
یعنی ارتقای موقعیت و جایگاه زنان موفق نبود! به 
همین دلیل در دهه 1330، با دیگر جمعیت های 
زنان ائت��الف کرد. در واق��ع مقابله ب��ا مخالفان و 
نیرو هایی که در برابر چنین جریانی ایس��تادگی 
می کردند، نیازمند قدرت و تمرکز بیشتری بود و 
با استحاله جمعیت ها در یک تشکل واحد، طبیعتاً 
نحوه برخورد ها و اقدام��ات بازدارنده، با رویکردی 
منسجم تر و سازماندهی ش��ده تر دنبال  می شد. از 
س��وی دیگر با افزایش ش��کل گیری جریان های 
اعتراضی در جامعه ایران��ی در دهه های 40 و 50، 
گس��ترش و پراکندگی فعالیت های زنان، فضای 
هرگونه مخالفتی علیه حکومت را محتمل ساخته 
بود. از همین روی بود که حکومت برای مهار چنین 
تهدیدی، سیاست تجمیع سازمان های زنان و زیر 
چتر حکومت درآوردن آنها را، در دس��تور کار قرار 
داد. این سیاست و صرف بودجه های کالن و اجرای 
برنامه های متعدد فرهنگی، هرچند توانست بخشی 
از زنان شهرنش��ین را، با سیاست های حکومت در 
زمینه پوشش همراه سازد اما در نهایت با مقاومت 
الیه های مختلف زنان ایرانی روبه رو شد، که نمود 
عینی آن مشارکت گسترده آنها در مبارزه با رژیم 

پهلوی بود. کانون بانوان قرار بود به یکی از مهم  ترین 
نهاد ها در حوزه زنان تبدیل شود اما به دلیل ماهیت 
حکومتی خود، از هم��ان ابتدای ام��ر، کارکردی 
رسمی و سیاسی پیدا کرد و به ابزاری برای پیشبرد 
سیاس��ت تضعیف حج��اب زنان تبدیل ش��د. در 
نیمه نخست اردیبهشت س��ال 1338، زمانی که 
حکومت متوجه ش��د کانون بانوان به تنهایی و با 
توجه به اینکه به عنوان س��ازمانی دولتی شناخته  
می ش��د، نمی تواند از عهده وظایف برآید، شورای 
عالی زنان با مش��ارکت 18 جمعی��ت- که یکی از 
آنان کانون بان��وان بود- آغاز به کار کرد. ش��ورای 
عالی زنان هدف رسمی خود را، مبارزه با بی سوادی 
زنان عنوان کرد و در اساسنامه آن آمده بود: دلیل 
تشکیل شورا، ترقی و تعالی زنان از نظر فرهنگی، 
بهداشتی، حقوقی و اجتماعی است... اما این شورا 
در واقع، به دنبال یکسان سازی برنامه های فرهنگی، 
در راستای سیاست های رژیم پهلوی از جمله تغییر 
پوش��ش زنان و ترویج مدگرایی بود. این موضوع 
چنان عیان بود که حتی در نشریات آن دوره نیز، 
مورد انتقاد قرار گرفت و ب��ر انحراف زنان ایرانی، با 
گرفتار کردن آنان در ُمدپرستی و خودنمایی تأکید  
می شد. نکته جالب اینجاست که ریاست این شورا 
را، اشرف پهلوی برعهده داشت، که خود در سطح 
جامع��ه ایرانی، به واس��طه رعایت نک��ردن اصول 
اخالقی و همچنین دست داشتن گسترده در فساد 
اقتصادی، از وجهه مناسبی برخوردار نبود. در واقع 
شاهد یک جابه جایی اس��می، در سطح مدیریت 
تشکیالت زنان، در ایران بودیم و اشرف پهلوی در 
شورای عالی زنان، همان نقشی را برعهده گرفت، که 
خواهرش شمس پهلوی در کانون بانوان داشت. به 
این ترتیب باز هم مدیریت و صحنه گردانی مسائل 
زنان، در دوران فعالیت شورای عالی زنان، برعهده 
فردی از خان��واده پهلوی بود. ع��الوه بر حکومتی 
بودن، یک��ی دیگ��ر از مهم  ترین وجوه مش��ترک 
کانون بانوان، با جمعیت های زنان پس از خود، به 
ویژه ش��ورای عالی زنان، مهیا ساختن زمینه های 
اجتماعی و سیاسی، برای طرح ها و سیاست های 
حکومتی بود. در واقع شورای عالی زنان در جریان 
انقالب سفید، همان کارکردی را داشت که کانون 
بانوان در دوران رضاخان و اعالم سیاس��ت کشف 
حجاب، عهده دار بود. در همه این جریانات، موضوع 
کشف حجاب، همچنان به عنوان اصل بنیادی برای 

حضور زنان در اجتماع مطرح  می شد...«. 
 ...و سرانجام »کشف حجاِب« بی فرجام

در واپسین بخش از این نوشتار، بر آنیم که بدانیم از 
چه روی، رویداد کشف حجاب رضاخانی، با آن همه 
هزینه و تمهید و ایجاد نهاد هایی از قبیل تشکیالت 
پیش��اهنگی ایران، کانون بان��وان و... الخ، به نتیجه 
مطلوب خوی��ش نرس��ید؟ و پس از خل��ع و اخراج 
رضاخان، اغلب زنان مس��لمان ایرانی، با حجاب در 
اماکن عمومی ظاهر شدند؟ رضا سرحدی پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، در بازگویی علت این پدیده، چنین 
نگاشته است: »کشف حجاب از اساس، با ارزش های 
جامعه ایرانی در تضاد بود و توسط رضاشاه، با زور و 
اجبار آغاز شد. در پی اجرای این قانون،  ناگهان حق 
انتخاب از زنان گرفته ش��د و آنچه نم��ود پیدا کرد، 
امنیت زدایی بود که ط��ی آن، نهاد خان��واده آماج 
تهدید قرار گرفت. در هنگامه اجرای این سیاس��ت، 
برای افزودن اهانت و در واقع بدتر کردن وضع زنان 
چادری، بنا بر این گذاشته ش��د که فاحشه ها، حق 
بی حجاب شدن نداشته باشند، مگر در بهار تا بتوانند 
ش��وهر کنند! در واقع حکومت تالش می کرد، نماد 
عفت را به نماد بی عفتی تبدیل کند! برای پیشبرد 
کار، مقاله ای در مجله شهربانی منتشر شد، که آماری 
از جرائم و بی عفتی  هایی که در زیر چادر انجام شده 
بود، ارائه می داد و ادعا می کرد همین موضوع، باعث 
بیچارگی زنان شده و به مجرمان کمک کرده است! 
بدین  ترتیب کش��ف حجاب، فضا و شرایط مطلوب 
برای حفظ و تداوم ارزش  ها و عرف جامعه ایرانی را، 
تهدید کرد و به نااطمینانی برای تحصیل و پاسداری 
از ارزش های خانواده، دامن زد. در حقیقت کش��ف 
حجاب نه تنها امنیت خانوادگی، بلکه امنیت مدنی 
را نیز خدشه دار کرد و عدم تحقق منافع جمعی را به 
دنبال داشت، چراکه حمله ای مستقیم، به ارزش های 
اصیل جامعه و نهاد خان��واده را آغاز ک��رده بود. در 
چنین شرایطی برخی از خانواده ها، راه را در خروج از 
جامعه ای می دیدند، که از آن امنیت زدایی شده بود. بر 
اساس برخی اسناد، کنش برخی خانواده ها، مهاجرت 
از کش��ور بود. در مناطق مرزی ایران با افغانستان و 
عراق، برخی افراد و به خصوص عشایر، درصدد انجام 
چنین اقدامی برآمدند و برخی نیز مهاجرت کردند. 
در گزارشی از ایالت خراسان به ریاست وزرا، به تاریخ 
1315/4/2٧، با اشاره به اینکه چون اطالعات واصله 
حاکی بود، ک��ه مأموران امنیه در س��رحدات، برای 
برداش��تن چارقد، متمسک به خش��ونت و سختی 
شده و در بعضی موارد نیز، منافع شخصی خودشان 
را در نظر می گیرند، خاطرنشان شده است: ادامه این 
ترتیب، ممکن است مشکالتی تولید نماید و بعضی 
از س��اکنین نقاط س��رحدی، پس از رفع محصول 
)کشاورزی(، به طرف افغانستان کوچ نمایند!... آنچه 
رضاش��اه از آن به عنوان دس��تاورد در زمینه حقوق 
زنان یاد می کرد، اتفاقاً برعکس، زمینه ساز محصور 
شدن بیشتر زنان در پستوی خانه شد! چراکه بستِر 
فعالیت زنان، از امنیت تهی شده بود! با توجه به رذالت 
مأموران شهربانی در برداشتِن روسری از سر زنان و 
توهین آنها به زنان محجبه، بسیاری از بانوان متعلق 
به خانواده های مذهبی، تا حد ممکن سعی می کردند 
از خانه خارج نشوند، تا مجبور نباشند حجاب خود 
را بردارند. بدین ترتیب کشف حجاب عالوه بر اینکه 
ماهیت آن، با جامع��ه ایران در تضاد ب��ود، به دلیل 
امنیت زدایی از جامعه زنان و رفتار خشن و به دور از 
ادب مأموران شهربانی، نتیجه عکس داد و تنگناهای 

عمده ای برای این قشر ایجاد کرد...«. 

در ابتدای کتابی با عنوان سرودهای 
پیشاهنگی،  قطعه شعری آمده بود 
که شاه را هم تراز خدا قرار می  داد و 
به سه مؤلفه دین مزدایی-که پندار 
و گفتار و کردار نیک است- اشاره 
می کرد. به همین ترتیب، در سرود 
و پرچم پیشاهنگی نیز، مفاهیمی 
چون درفش کاویان، کشور کیان، 
س�احت جم و ش�یر و خورش�ید 
گنجانده شده بود. در قطعه دیگری 
به نام سرود شادی، بار دیگر شاهد 
هم ترازی خدا و ش�اه هستیم، که 
رضایت آنها وابس�ته ب�ه کار نیک 
افراد و جوانان پیشاهنگی شده بود!
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فرصت ها و تهدیدهای
 »تاریخ شفاهی انقالب اسالمی«

بررسی همه جانبه، یک گونه 
پرمخاطب، از وقایع نگاری

  محمدرضا کائینی
بی تردی��د اف��زوده 
شدن به برگ های 
ش��فاهی  تاری��خ 
انق��الب اس��المی 
ای��ران، ب��ه همان 
میزان که می تواند 
راهگش��ا و مفی��د 
باش��د، می توان��د 
بن بست ساز و مضر 
نیز افتد! هم از این 
رو ارزیابی این همه، نیاز اندیش��ه کردن از جنسی 
دارد، ک��ه در گفتار  ه��ا و مقاالت کنگ��ره »تاریخ 
شفاهی انقالب اس��المی« آمده اس��ت. این همه 
در اثری که از س��وی پژوهش��کده تاری��خ انقالب 
اسالمی نشر یافته، آمده است. ناشر در دیباچه این 

مجموعه، اشاراتی به شرح ذیل دارد: 
»پی��روزی انق��الب اس��المی ای��ران ب��ه عنوان 
بزرگ تری��ن و تأثیرگذار ترین رخداد سیاس��ی و 
فرهنگی، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، 
که شناخت ابعاد مختلف آن، مستلزم پژوهش های 
جدی تاریخی اس��ت. تاکنون آثار بس��یاری، چه 
در داخل کش��ور و چ��ه در خ��ارج، در خصوص 
پدیده انقالب اس��المی، زمینه های شکل گیری 
و پیامد ه��ای آن در عرصه ه��ای منطق��ه ای و 
بین المللی، به رش��ته  تحریر درآمده اس��ت. طی 
چند دهه اخیر موافقان و مخالفان انقالب اسالمی، 
از نیرو های مذهبی گرفته تا سلطنت طلبان و... با 
دیدگاه های مختلف، به تولید اث��ر در این زمینه 
پرداخته و هر یک با رویکرد خاص خود، به تبیین 
دالی��ل ش��کل گیری و پیامد های گس��ترده آن 
پرداخته اند. انتش��ار آثار فراوان در زمینه انقالب 
اسالمی، نقد و بررس��ی روایت های مختلف و گاه 
متناقض در این عرصه را، ایجاب می کند. در این 
میان، تاریخ ش��فاهی یکی از روش های پژوهش 
تاریخی است، که به تدریج به یکی از ارکان مهم 
تاریخ نگاری تبدیل ش��ده و طی چند دهه اخیر و 

به ویژه پس از انقالب اسالمی، مورد توجه جدی 
پژوهش��گران قرار گرفته و آثار قاب��ل توجهی در 
این زمینه، منتشر ش��ده است. با توجه به اهمیت 
جایگاه تاریخ شفاهی در حوزه تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی، دهمین نشس��ت تاریخ شفاهی ایران، با 
عنوان تاریخ ش��فاهی انقالب اس��المی، به همت 
مؤسس��ه مطالعات تاریخ معاصر ای��ران و انجمن 
تاریخ شفاهی، در بهمن ماه 13٩4 برگزار شد. اثر 
پیش رو مجموعه مقاالت و سخنرانی  هایی است، 
که در دهمین نشست تاریخ ش��فاهی ایران ارائه 
شده اس��ت. هدف از برگزاری این همایش، نقد و 
بررسی آثار منتشر ش��ده در حوزه تاریخ شفاهی، 
با موضوع انقالب اس��المی در داخ��ل و خارج از 
کشور است. در این نشس��ت، پژوهشگران حول 
محور موضوعاتی چون امام خمینی و روحانیت، 
فرهنگ و هنر، اقتصاد و معیشت، طبقات و اصناف، 
سیاس��ت، اح��زاب و گروه ها، به ارائه س��خنرانی 
پرداخته اند. امید اس��ت این اث��ر گامی در جهت 
تبیین نقش تاریخ شفاهی، در عرصه تاریخ نگاری 

انقالب اسالمی باشد«. 
دکتر موس��ی فقیه حقانی دبیر و مدیر این کنگره 
نیز در بخشی از س��خنرانی افتتاحیه این همایش 
درباره زمینه های تشکیل آن چنین گفته است: »از 
حدود یک سال پیش، به پیش��نهاد انجمن تاریخ 
شفاهی، قرار شد این همایش با همکاری مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، برگزار شود. ما هم با 
توجه به اهمیت موضوع تاریخ شفاهی و نیز اهمیت 
انقالب اسالمی از آن استقبال کردیم اما چرا تاریخ 
ش��فاهی؟! در حال حاضر تاریخ شفاهی، به عنوان 
یکی از مستندات جدی تاریخ نگاری مدنظر است 
و کار ه��ای مفصلی در ای��ن حوزه انج��ام گرفته و 
با توجه ب��ه اینکه تاریخ ش��فاهی در ثب��ت وقایع 
پیشگام اس��ت، این اهمیت را خود به خود ایجاب 
می کند، که به طور جدی به آن پرداخته شود. هم 
از جهت روش و هم نوع کار  هایی که تاکنون منتشر 
شده اس��ت. در حال حاضر، مؤسسات مختلفی در 
داخل و خارج از کش��ور، فقط درخص��وص ایران 
فعالند. درخصوص کشور های دیگر هم همین طور 
اس��ت اما در خصوص ایران و انقالب اس��المی در 
داخل و خارج، مؤسسات متعددی این کار را انجام 
می دهند. مؤسس��ه مطالعات تاری��خ معاصر هم، 
از مؤسس��اتی اس��ت که می توانم ادعا کنم در این 
زمینه پیش��گام بوده و کار های خوب��ی انجام داده 
است. همزمان سعی کردیم منتشر هم بکنیم و در 

دسترس عموم قرار بدهیم...«.

ایجاد تش�کیالت پیش�اهنگی، تالشی 
در جه�ت تربیت، تغییر نگ�رش، تزریق 
س�بک و س�یاق زندگی غرب�ی و از همه 
مهم ت�ر، مشروعیت س�ازی ب�ود. یک�ی 
از مناب�ع مش�روعیت، رواج ایدئولوژی 
حاک�م، از طریق رس�انه  های دی�داری و 
ش�نیداری و نش�ریات مکت�وب اس�ت، 
ک�ه در دوره پهل�وی می  توانس�ت ب�ه 
ص�ورت توأمان،  چ�ه به ص�ورت نهادی 
و چه به ص�ورت نوش�تاری، باورپذیری 
س�لطنت پهل�وی را، اس�تمرار بخش�د
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