
   رضا حميدي
در روزهاي�ي ك�ه بر م�ا گذش�ت، عال�م رباني و 
س�الك توحيدي، زنده ياد آيت اهلل عالمه حسن 
حسن زاده آملي، روي از جهان برگرفت و رهسپار 
ابديت گش�ت. هم از اي�ن روي و در نكوداش�ت 
فتوحات علمي و عملي آن بزرگ، گفت و شنودي 
با او كه در سال 1380 انجام شده است را به شما 
تقدي�م مي داريم. عالمه فقي�د در اين مصاحبه، 
حيات علمي خويش را به روايت نشس�ته است. 
امي�د آنكه عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آيد. 

      
 ب�ا كس�ب اج�ازه از محض�ر حضرتعالي، 
در طليع�ه  اي�ن گفت وگ�و، تقاضامنديم 
مختص�ري درخصوص زندگي و پيش�ينه  
علمي و همچنين اس�اتيد خ�ود برايمان 

بگوييد.
بسم اهلل الرحمن الرحيم. خداوند سبحان شما عزيزان 
را در راه اعتالي معارف و احياي آثار بزرگان دين و 
دانش، بي��ش از پيش مؤيد و موفق ب��دارد. از اينكه 
قلب س��ليم و جان پاك ش��ما، به اقتض��اي فطرت 
انس��اني كه به قول ش��يخ  الرئيس)ره( در تعليقات: 
»االنسان فطر علي آن يستفيد العلم و بدرك االشياء 
طبعاً و ... و النفس االنسانيه مطبوعه علي آن تشعر 
بالموجودات....« دين پرور و علم و عالم دوست است 
و در راه نش��ر و گس��ترش علوم و زندگينامه ارباب 
علم هستيد، تقدير و تشكر مي كنيم و خير سعادت 

روزافزون شما را از حق تعالي مسئلت داريم. 
زندگي بنده به ط��ور اجمال، در جرايد روز نوش��ته 
شده، لكن انس��ان آنچه را در نهانخانه  سرش دارد و 
در نش��يب و فراز زندگاني اش ادراك كرده و برايش 
پيش آمده اس��ت، نمي تواند به قلم و زبان بياورد و 
برمال كند! اين را در يكي از آثارم، به نام » هزار و يك 
كلمه بعد از هزار و يك نكته« نوش��ته ام. گفته ام اگر 
زندگينامه  اين كمتري��ن را در مصاحبات ديده ايد و 
ش��نيده ايد يا  در مجالت و جرايد و ديگر نوشته ها 
خوانده ايد، در حقيقت چنان اس��ت كه عارف رومي 

فرموده است:
هر كسي از ظن خود شد يار من 

از درون من نجست اسرار من
و خودم در ينبوع الحيات كه قصيده  تائيه اي به تازي 

است، گفته ام:
فاني مك النبر بحالي و انما

 تري ُجدتي لست تري مايُلّجتي
يعني، تو از م��ن چه خبر داري و ح��ال اينكه كناره 

درياي وجودم را مي نگري و دل آن را نمي بيني!
در بعضي س��روده هايم كه زندگي خودم را به نظم 
درآورده ام، س��خن را بدينجا رس��انده ام كه انسان 
بايد مطلقاً، وقف حق سبحانه باشد و از نشيب و فراز 

روزگار ننالد، همانگونه كه ق��رآن  كريم ما را تعليم 
و تأديب فرموده اس��ت: »قل آن صالتي و نسكي و 
محياي و مماتي هلل رب العالمي��ن .« چند بيتي را به 

عنوان نمونه به عرض مي رسانم:
هر آن زخمي كه ديدم از زمانه 

براي فيض حق بودي بهانه
ز مردم تا گرانجاني بديدم

به القائات صبوحي رسيدم
ز ادبار و ز اقبال خاليق 

نديدن جز محبت هاي خالق
هر آن چيزي تو را كز آن گزند است

براي اهل دل آن دلپسند است
بدان راهست برما حق بسيار

چو حق مردم پاكيزه كردار

بسي در جزر و مد روزگارم 
بدان را ديده ام آموزگارم

مرا استاد كامل كرد آگاه 
كه التوحيد آن تنسي سوي اهلل

اقتضاي تعيش در اين نشئه، با نشيب و فراز آن همراه 
بودن و با تلخ و شيرين آن ساختن و با گرم و سرد آن، 
به سر بردن است. چرخ نظام، بايد براي همه بگردد و 
جوابگوي همه باشد، نمي شود كه به دلخواه شخصي 

هر كس بچرخد، الجرم شر بالعرض روي مي آورد:
خير محض است و محال است كه شر بعرض

نبود در اثر صنع يداللهي را
ما دارالسالم را در پيش داريم: » الهم دارالسالم عند 

ربهم و هم وليهم بماكانوا يعلمون.«
تولدم در اواخر سال 1307 بوده است. خداي تعالي را 
شاكرم كه از سينه اي پاك شير خورده ام و در داماني 
پاك تربيت شده ام، الحمدهلل كه حقا مادرم ديندار 

خالص و موحد مخلص و فاني در نور واليت بود:
 با طهارت جفت بود و طاق بود

با واليت برسر ميثاق بود
از خدايم تاج عزت برسر است 

 كو حسن زاده حسن را مادر است
بركاتي كه از الطاف الهي نصيبم شده است، همه از 
ش��ير طيب و دامن طاهر مادرم و روزي حالل پدرم 

بوده است:
از شير پاك و دامن قدسي كنام مام 

و ز لقمه حالل و مباح پدر مرا
اي��ن گفتار محض ص��دق و صرف جواب اس��ت، نه 
سخني از روي تعصب و خوي محبت به پدر و مادر. 
نقل چند بي��ت از بن��د پانزدهم دفتر دل، س��روده  

اينجانب، مناسب مي نمايد:
كند احوال هر پيري حكايت

 ز اوصاف جوانيش برايت
چه هر طفلي بود آغاز كارش

 كتاب شرح حال روزگارش
غذاي كسب باب و شير مامش 

 بريزد زهر با شكر به كامش
چو از پستان پاكت بود شيرت 

تويي فرخنده كيش پاك سيرت
مني بذر و نساحرث و تو حارث 

به جز تو حاصلت را كيست وارث؟
اگر پاكست تخم و كشتزارت

هر آنچه كشته اي آيد به كارت
وگرنه حاصلت بر باد باشد

تو را از دست تو فرياد باشد
در س��ال دوم ابتدايي ب��ودم كه مادر عزي��زم را از 
دست دادم و بعد از آن كه كالس ششم را به اتمام 
رساندم، به س��بب پيش آمد برخي از رويدادها كه 

بايد گفت:

زندگي بن�ده به طور اجم�ال در جرايد 
روز نوشته ش�ده، ولكن انسان آنچه را 
كه در نهانخانه  ِس�ّرش دارد و در نشيب 
و فراز زندگاني اش ادراك كرده و برايش 
پيش آمده اس�ت، نمي تواند ب�ه قلم و 
زبان بي�اورد و برمال كن�د! در حقيقت 
چنان اس�ت كه ع�ارف روم�ي فرموده 
است: »هر كسي از ظن خود شد يار من
از درون م�ن نجس�ت اس�رار م�ن!«

»طرحي از يك تكاپوي مداوم علمي« 
در گفت و شنود با زنده ياد آيت اهلل عالمه حسن حسن زاده آملي

كفر با همه تالش خود
 نمي تواند قرآن را از ياد مردم ببرد!

شرح آن هجران و آن خون جگر
 اين زمان بگذار تا وقت  دگر

چند ماهي به رس��م عادت بگذش��ت كه بسيار 
حيف ش��د، تا دوباره لطف الهي يار شد و توفيق 
آنسويي مددكار كه در مدرس��ه جامع آمل، به 
تحصيل مشغول شديم. در حدود دو سه ماهي 
به فراگرفتن مس��ائل اولي دين��ي و از بر كردن 
نصاب البيان و امثله و ش��رح امثله و صرف مير 
و عوامل منظومه  جرجاني س��رگرم بوديم و به 
كتاب عوامل مالمحسن رسيديم. درس روز ما، 
»واو رب« از حروف جاره، ي��ا » كان« از حروف 
مشبهه بالفعل بود و ش��اهد شعر »و نحر مشرق 
اللون كان ثدياه حقان ...« ك��ه ناعي از منزل به 
مدرس��ه آمد و از وفات پدر خبر آورد كه لطيم 
شديم و باز تا حدود يك س��ال، فترتي مدهش 
و موحش روي آورد، ولكن آن بارقه الهي كه به 
عرصه دل روي آورده بود، مجدداً ما را به روش 
فطري و خواهش عقلي سوق داد. در قصيده  تائيه 
»ينبوع الحيات«، اش��اراتي به لطايفي شيرين و 
دلنش��ين، در اين موضوع دارم. شش سال تمام 
در آمل، با جد و جهد وافر و عشق و شوق و ذوق 
كامل، به جامع المقدمات و شرح سيوطي بر الفيه 
ابن مالك و شرح جامي و ش��رح نظام و مغني و 
مطول در ادبيات تازي و گلستان سعدي و كليله 
و دمنه در ادبيات پارسي و رساله كبري و كتب 
حاشيه  مالعبداهلل بر تهذيب و شرح شمسيه در 
دانش ترازو و معالم تا عام و خاص قوانين در فن 
اصول و تمام تبصره  عالمه و تمام شرايع محقق 
و اكثر كتب شرح لمعه در علم فقه و تعليم خط 
و مش��اقي، دلداده و سرس��پرده بوديم. آمل آن 
زمان ما ب��ه نعمت وجود روحاني��ون بزرگواري 
متنعم بود كه در حوزه هاي آمل، تهران، اصفهان 
و نجف درس خوانده بودن��د. از آن جمله آيات 
معظم: جناب ميرزا ابوالقاس��م فرسيو و جناب 
محمد آقاي غروي و جناب آقاي ش��يخ عزيزاهلل 
طبرسي و حجج اسالم حضرت آقاي حاج شيخ 
محمداعتمادي و حضرت آقاي شيخ ابوالقاس��م 
رجايي و حضرت آقاي ش��يخ عبداهلل اش��راقي 
و تني چن��د از بزرگواراني ديگ��ر، در تدريس و 
تعليم و تأديب ما اهتمام ش��ايان داش��ته اند و 
زحمت فراوان كش��يده اند، جزاهم اهلل عنا خير 
جزاء المعلمين. ما هم خوب درس مي خوانديم 
و كار مي كرديم، چنانكه پايه  درس و بحث ما در 
آمل، چنان قوي ش��ده بود ك��ه در اواخر اقامت 
در آمل، كتب درس��ي پيش��ين را براي ديگران 
تدريس مي كردي��م و همچنين ب��ه تهران كه 
آمديم، همه  كتب ياد شده را در مدارس تدريس 
مي كرديم. روحانيون بزرگوار ما، از طلبه شدن 
ما بسيار خوشحال بودند كه باز در مسجد جامع 
آمل، چند نفر طلبه نو برگرد هم آمدند و درس و 
بحث كتب ديني و نشر معارف قرآني، شروع شده 
است و كفر بي دست و پا آن همه تالشي كه كرده 
است، تا چراغ الهي را خاموش كند و دين و قرآن 
را از ياد مردم ببرد، نتوانسته و نشده است و هم 
هرگز نه مي تواند و نه مي شود، انا نحن نزلنا الذكر 

و انا له لحافظون و به گفتار استوار عارف رومي:
مصطفي را وعده كرد الطاف حق 

گر بميري تو نميرد اين سبق
اي رسول ما تو جادو نيستي

صادقي هم خرفه  موسيستي
هست قرآن مر تو را همچون عصا 

كفرها را در كشد چون اژدها
تو اگر در زير خاكي خفته اي 

چون عصايش دان تو آنچه گفته اي
اس��تاد گرانقدر ما حضرت آيت اهلل محمد آقاي 
غروي آملي)ره(، حكايت فرمود كه از سلس��له  
اجان��ب، كار دينداري به جايي رس��يده بود كه 
من بعضي از روزها با لباس روحاني، در خيابان و 
بازار آمل، بدين قصد عبور مي كردم كه مردم مرا 
ببينند و دين و دينداري را فراموش نكنند و مبدأ 

و معاد از يادشان نرود!
 اس�تاد! ش�ما در چه س�الي به تهران 
آمدي�د؟ و در محض�ر چ�ه بزرگاني به 

كسب علم مشغول شديد؟
بعد از شش سال تحصيل در آمل، در چهارشنبه 
اول ش��هريور 1329ه. ش مطاب��ق نهم ذيقعده 
1369ه. ش، ب��ه ته��ران مهاج��رت كرديم. از 
عنايات كامله  حق ج��ل و عال بر م��ا، اينكه در 
تهران ني��ز، به پيش��گاه علماي بزرگ��ي مانند: 
جناب آقا ميرزا ابوالحسن ش��عراني و جناب آقا 
ميرزا ابوالحسن رفيعي قزويني و جناب آقا ميرزا 
احمد آشتياني و جناب آقا شيخ محمدتقي آملي 
و جناب آقا ش��يخ محمدحس��ين فاضل توني و 
جناب آقا ميرزا مهدي الهي قمشه اي و جناب آقا 
سيد احمد لواساني و جناب آقا شيخ علي محمد 
جولستاني زانو زده ايم. اينها همه بزرگاني زحمت 
كشيده بودند كه ما علوم عقلي، نقلي، رياضيات، 
فقه و اصول، طب و عرفان و حكمت را در محضر 
مباركش��ان در تهران فراگرفته ايم و هم خيلي 
خوب، گرم درس و بحث بوده ايم و براي ديگران 
هم در مدارس مروي و حاج ابوالفتح و فيروز آبادي 
و محمديه درس مي گفتيم. براي طالب كمال، 
استاد كامل خيلي دخيل است. آن مفاهيمي كه 
از استاد عايد شاگرد مي شوند، آن كدهايي كه از 
استاد استفاده مي كردند، آن اصول و امهاتي كه 
از استاد به دست مي آيند، اهميت بسزا دارد. به 

قول عارف رومي در مثنوي:
هيچ كس بي اوستا چيزي نشد 

هيچ آهن خنجر تيزي نشد
هر كه گيرد پيشه اي بي اوستا 

 ريشخندي شد به شهر و روستا.
انس��ان از جمع كت��اب، عالم نمي ش��ود وگرنه 
كتاب فروشي ها، مي بايستي اعلم من في االرض 

بوده باشند:
از جمع كتب نمي شود رفع حجب 

در رفع حجب گوش نه در جمع كتب.
اكثر اس��اتيد ما در علوم و فنون گوناگون، عالم 
بوده اند. مث��اًل در محض��ر انور آي��ت اهلل عالمه 
حاج ميرزا ابوالحسن ش��عراني » شرف اهلل نفسه 
الزكيه«، از كتب رس��مي متعارف درسي، تمام 
رسائل و تمام مكاسب و تمام كفايه را در اصول و 
فقه فرا گرفته ايم و بعد از آن، همه  كتب طهارت 
و صاله و خمس و زكات و ح��ج وارث جواهر را. 
عالوه بر اينها، دوره هاي رياضيات، هيئت و طب 
و فلس��فه را به خوبي از آن جن��اب فراگرفتيم و 
همچنين درس تفسير قرآن كريم كه يك دوره  
تمام تفسير شريف مجمع البيان را در خدمت آن 
بزرگوار خوانده ايم و همزمان با تدريس تفسير 
ياد ش��ده، فرمود كه تجويد هم بايد بخوانيم. با 
اينكه خود مجمع البيان، لغت و قرائت و حجت 
دارد، مث��ال دارد كه بايد كتاب درس��ي تجويد 
هم خوانده شود. نيز معرفت به آالت رياضي، از 
قبيل اسطرالب و ربع مجيب را از عالمه  شعراني 
تعليم گرفته ايم و خود آن جناب، مخترع آلتي 
در قبله يابي است كه هر متضلع در فن، به نفاست 
آن و كمال حذاقت و بصيرت مخترع آن، اذعان 
مي نمايد و ما صورت آن آل��ت را در نكته 999 

كتاب هزار و يك نكته آورده ايم. 
 حضر تعالي در چه س�الي ب�ه قم وارد 
شديد  و در حوزه   علميه قم، از محضر 
چه اس�اتيدي بهره  گرفتي�د؟ و آيا از 
محضر امام خميني)ره( نيز اس�تفاده 

نموديد؟
بنده در روز دوشنبه بيست ودوم مهرماه1342ه. 
ش، براب��ر ب��ا بيس��ت وپنجم جمادي االول��ي 
س��نه1383ه. ق، از تهران به قم مهاجرت كرده 
و تاكنون 38 سال است كه در قم به سر مي برم. 
قم براي ما، بركات بسياري داشت، »من لم يشكر 
المخلوق لم يش��كر الخالق«. از خرمن پر بركت 
حضرت آي��ت اهلل عالمه آقا سيد محمدحس��ين 
طباطبايي صاحب تفسير الميزان در حدود 17 
س��ال و نيز از برادر ماجدش جن��اب آيت اهلل آقا 
سيد محمدحسن الهي و از جناب حجت االسالم 
آقا س��يد مهدي قاضي نجل جليل و خلف صالح 
آيت اهلل آقا سيد علي قاضي تبريزي، خوشه چيني 
كرده ام. علوم غريبه از قبيل علم اوفاق و اعداد و 
حروف و غيرها را به قرائت كتب درسي متداول 
و متعارف در آن عل��وم، از قبيل مفاتيح المغاليق 
و الدرالمكتون و الس��رالمكتوم في علم الحروف 
و غايت المراد في وفق االع��داد و غيرها را از آقا 
س��يد مهدي قاضي فراگرفته ام و تني چند ديگر 
را نيز در اين علوم بر اي��ن كمترين، حق تعليم و 
تدريس اس��ت، لكن هيچ يك را در اين رشته ها، 
عديل آن جناب نيافته ام و بحق مجتهد مستنبط 
در اين عل��وم بوده اس��ت و در حس��ن خط نيز، 
به خصوص در ثلث خوشنويسي، ممتاز بوده است 
و چنانكه در قداس��ت، مراقبت و صفات انساني، 
يادگار پدر بود. اينها تني چند از اساتيد ما بوده اند 
كه در محضر شريفش��ان زانو زده ايم و اما بخش 
ديگر س��ؤال ش��ما كه آيا از محضر حضرت امام 
استفاده كردم، يا خير؟ بايد به عرض برسانم كه 
بنده در سال42 به قم آمده ام كه مصادف با حبس 

و حصر آن جناب در تهران بوده است. 
 دوس�ت داريم بدانيم در اي�ن روزها 
چه مي كنيد؟ و آيا مي توانيد كارهايي 
را كه به ط�ور روزانه انج�ام مي دهيد، 
برايمان بيان كنيد؟ چ�ه چيزي االن، 
بيشتر وقت ش�ما را اش�غال مي كند؟ 
در حقيقت م�ردم مي خواهند بدانند 
چه چيزي ذهن يك فيلسوف، عارف، 
حكي�م، فقي�ه، رياضي�دان و اديب را 
در اين س�ن باالي 70 س�الگي به خود 

مشغول داشته است؟
بنده از حس��ن ني��ت و بزرگواري و تش��ويق و 
دانش پروري شما تشكر مي كنم و واقع و حقيقت 
امر اين است كه در شوق و ذوق به تحصيل علوم 

و معارف، در غزلي گفته ام:
منم آن تشنه  دانش كه  گر دانش شود آتش

مرا اندر دل آتش همي باشد نشيمن ها
من كه از شش س��الگي به مكتب رفته ام، تاكنون 
نديم من كتاب و معشوق من استاد و درس و كار 
من، بحث و تدريس و تصنيف است، ذلك فضل اهلل 
يوتيه من يشاء. استادم آيت اهلل عالمه  شعراني)ره(، 
درباره  اين كمترين، ترقيم فرموده است: » و بلوته 
منذ عشرين سنته بل اكثر، فلم اِر فيه ما يشينه و 
يوءخد عليه اال الجد و االجتهاد، فجمع من علوم 
الدين جميع ما يجب ... .« يعني » بيش از 20 سال 
پيش او را آزمودم و در او جز جد و جهد به تحصيل 
علوم، چيزي نيافتم و نديدم، او همه  علومي را كه 
بايد دانشمند ديني بداند، گردآورده است و نديدم 
كه يك ب��ار، از علمي خودداري كن��د و روگردان 

باشد و بيزاري بجويد....«
در اينج��ا خاط��ره اي را ك��ه از حضرت اس��تاد 
شعراني دارم، به عرض برسانم و آن اينكه روزي 
به من فرمود: » مبادا به سرنوشت ابن اعلم مبتال 
شوي!«، گويند كه ابن اعلم رياضيدان و منجم 
معروف معاصر عضدالدول��ه ي ديلمي )علي بن 
حسن علوي، متوفي سال 374 يا پنجم هجرت( 
از كثرت كار و كوش��ش در تحصي��ل و تصنيف 
علوم و فنون، خستگي و مالل دماغي بدو روي 
آورد، به گونه اي كه در وقت��ي او را ديدند، با آن 
همه عش��ق و عالقه اش به كتاب، كتاب هايش 
را يكج��ا جمع ك��رده و مي خواهد آت��ش بزند! 
بنابراين مرحوم اس��تاد از روي مطابيه، به بنده 
فرمود: »كاري نكني كه به سرنوش��ت ابن اعلم 

دچار شوي!«

من از شش سالگي به مكتب رفته ام. 
تاكنون نديم من كتاب و معشوق من 
استاد و درس و كار من، بحث و تدريس 
و تصنيف است، ذلك فضل اهلل يوتيه 
من يش�اء. اس�تادم آي�ت اهلل عالمه  
ش�عراني)ره(، درباره  اي�ن كمترين، 
ترقي�م فرموده اس�ت: »بي�ش از 20 
س�ال او را آزم�ودم و در وي جز جد و 
جهد به تحصيل عل�وم چيزي نيافتم 
و ندي�دم، او هم�ه  علوم�ي را كه بايد 
دانش�مند دين�ي بداند، گ�ردآورده 
اس�ت و نديدم كه يك ب�ار، از علمي 
خ�ودداري كند و روگردان باش�د...«
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تاريخ معاصر ايران
 در آيينه روايت سلسله  جنبان انقالب

درس ها و عبرت هاي پيشينيان 
از منظر امام

   محمدرضا كائيني
ام��ام  بي تردي��د 
خمين��ي رهبر كبير 
انق��الب و بنيانگذار 
جمهوري اس��المي 
اي��ران، در ع��داد 
راوي��ان دقيق النظر 
و موش��كاف تاري��خ 
معاص��ر اي��ران، به 
شمار مي رود. وجود 
اين خصيصه در آن 
بزرگ، باعث شد تا با استفاده از درس ها و عبرت هاي 
پيش��ينيان، انقالب كبير اس��المي را پايه گذاري و به 
پيروزي رهنمون سازد. اگرچه امام خميني به گونه اي 
مس��تقل، به درج يا روايت خاطرات خويش نپرداخته 
است، اما در ميان مآثر ايشان، حكايات فراواني از تاريخ 
معاصر ايران وج��ود دارد كه تجميع آن مي تواند اثري 
نفيس را فراهم آورد، كاري كه مؤسس��ه فرهنگي قدر 
واليت، بدان اقدام كرده است. اين مؤسسه در ديباچه 
اثر »حكايت هاي تلخ و ش��يرين، از زبان حضرت امام 

خميني« چنين آورده است:
»وظيفه تحقي��ق، تدوين و نگارش حقاي��ق تاريخي، 
بسيار سنگين و دش��وار اس��ت و بيش از هر چيز تقوا، 
صداقت و امانتداري الزم دارد، چيزي كه متأسفانه در 
تاريخ نويسان و ناقالن حوادث و وقايع بسيار كم بوده، 
بنابراين تاريخ بش��ري انباش��ته از تحريفات و دروغ ها 
مي باشد و اين، لكه ننگي بر دامن بشريت است. تاريخ 
انقالب اسالمي ايران، با اين همه كينه توزي و دشمني 
قدرت هاي بزرگ علي الخصوص امريكا و صهيونيسم 
و وجود ورشكس��تگان سياسي س��ر در آخور غرب، از 
توطئه تحريف در امان نيست. وجود دروغ پراكني هاي 
رسانه هاي گروهي غرب و اذناب آنان، آن هم در زماني  
كه نسل انقالب كرده است، بر مسند و مصدر كار حضور 
دارد، نشان مي دهد كه نسل آينده كه انقالب را به روايت 
گذشتگان خواهد نگريست، تا چه ميزان در خطر قلب 
واقعيت ها قرار دارد! بنيانگذار جمهوري اسالمي، حضرت 
امام خميني )قده(، با روش��ن بيني و آينده نگري الهي 

خويش، اين مسئله را گوشزد فرموده و در حكم خويش 
به حجت االسالم سيد حميد روحاني، مي فرمايند: شما 
به عنوان يك مورخ بايد توجه داشته باشيد كه عهده دار 
چه كار عظيمي شده ايد. اكثر مورخان تاريخ را آنگونه كه 
مايلند، يا بدان گونه كه دستور گرفته اند، مي نويسند، نه 
آنگونه كه اتفاق افتاده است. از اول مي دانند كه كتابشان 
بناست به چه نتيجه اي برسد و در آخر به همان نتيجه 
هم مي رسند. از شما مي خواهم هر چه مي توانيد سعي 
و تالش نماييد، تا هدف قيام مردم را مش��خص كنيد؛ 
چراكه هميش��ه مورخان اهداف انقالب ها را در مسلخ 
اغراض خ��ود يا اربابانش��ان ذبح مي كنن��د! امروز هم، 
چون هميشه تاريخ انقالب ها، عده اي به نوشتن تاريخ 
پر افتخار انقالب اسالمي ايران مشغولند كه سر در آخور 
غرب و ش��رق دارند. تاريخ جهان پر است از تحسين و 
دشنام عده اي خاص، له يا عليه عده اي ديگر، يا واقعه اي 
در خور بحث. اگر شما مي توانستيد تاريخ را مستند به 
صدا و فيلم، ح��اوي مطالب گوناگون انق��الب، از زبان 
توده هاي مردم رنجديده كنيد، كاري خوب و شايسته 

در تاريخ ايران نموده ايد... 
ام��ام عظيم الش��أن )رض( كه خود پايه گ��ذار انقالب 
اسالمي و به ثمر رساننده و هدايت گر آن در دشوارترين 
و حس��اس ترين زمان ه��ا بوده اند، ارجح ترين كس��ي 
هس��تند كه مي توانند روح و س��مت و جلوه هاي اين 
انقالب را بيان نمايند. حضرت امام )ره( در بسياري از 
بيانات خويش، به فراز هايي از وقايع انقالب اس��المي، 
چه تلخ و چه ش��يرين آن، اش��اره فرموده و ديده ها و 
ش��نيده هاي خويش را از حوادث قبل از انقالب كه به 
نحوي به جريان انقالب اسالمي مربوط مي شود، بيان 
فرموده اند. مجموعه اين خاطره ها و حكايات نقل شده 
توسط امام راحل- كه رسماً در رسانه هاي جمعي انتشار 
يافته اس��ت- عالوه بر كمك به تحقق ثب��ت و انتقال 
وقايع انقالب اس��المي، حالت و جذابيت حكايتي نيز 
پيدا مي كند و نتايجي كه حضرت امام )ره( با توجه به 
احاطه خويش، بر آنها مترتب نموده اند، به سمت گيري 
صحيح و درك نتايج درست از وقايع كمك مي كنند. 
اين مجموعه در اختي��ار حاضران در صحن��ه دفاع از 
انقالب اسالمي ايران، قرار داده مي شود و ان شاءاهلل با 
مرور و نقل اين حكايت ها، در حفظ سينه به سينه آنها، 

نقش خود را به انجام رسانيم...«


