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شماره 18
شهريور 1388

معرفى و نقد كتاب (فارسى)

شبكه پيام رساني در نهضت امام خميني(ره)
نويسنده: رحيم روح بخش اهللا آباد

تهران؛ 1388
ناشر: انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، 377 صفحه

قيمت: 3200 تومان 
دكتر رشيد جعفرپور

مقدمه
ابعاد آن مي تواند زمينه ي مناسبي براي  ايران، پديده اي شگرف در تاريخ معاصر است كه توجه به  انقالب اسالمي 
مطالعات جامعه شناسي انقالب باشد. در هر انقالبي، نحوه ي ارتباط گيري بين انقالبيون و توده ي مردم در روند پيشبرد 
اهداف انقالب مؤثر بوده است. در جامعه شناسي انقالب اسالمي نيز عامل ارتباط گيري و پيام رساني به عنوان يك وسيله ي 
مهم در گسترش انقالب از مركز به سراسر كشور مورد توجه نويسندگان بوده است. با توجه به شرايط تاريخي وقوع 
انقالب اسالمي، رسانه هاي مختلفي در سطح ايران و جهان حضور داشته اند كه آن رسانه ها به دو دسته ي مهم تقسيم 
مي شوند: رسانه هاي سنتي و رسانه هاي جديد. رسانه هاي جديد از قبيل راديو و تلويزيون، بيشتر به عنوان رسانه هاي 
دولتي در دست رژيم پهلوي قرار داشت و با توجه به فضاي استبدادي حاكم رسانه هاي نوشتاري از قبيل روزنامه ها و 
مطبوعات نيز در اختيار دولت پهلوي قرار داشت. لذا تأكيد انقالبيون، به خصوص رهبر انقالب اسالمي، حضرت امام 
خميني(ره)، بيشتر بر رسانه هاي سنتي بود. البته با اين حال انقالبيون نيز در طي فرآيند پيام رساني به رسانه هاي جديدي 
از قبيل نواركاست، اعالميه ها و... نيز توجه داشته و از آنها استفاده مي كردند. رسانه ي سنتي كه در ايران سابقه ي طوالني 
داشته و محوريت اطالع رساني و پيام رساني نيز در انقالب اسالمي بر آن متمركز گرديد، منبر بود كه به صورت يك 
شبكه ي گسترده در سراسر كشور ايران، در مساجد، تكيه ها، حسينيه ها و... قرار داشت. استراتژي صحيح و منطقي استفاده 
از رسانه ي منبر در پيشبرد انقالب اسالمي و نحوه ي محوريت اين رسانه، موضوعي است كه در كتاب «شبكه پيام رساني 

در نهضت امام خميني(ره)» به طور مفصل بررسي شده است.

معرفي كتاب
كتاب شبكه پيام رساني در نهضت امام خميني (ره) در سال 1388، توسط انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي در 377 
صفحه در 1000 شماره توسط آقاي رحيم روح بخش اهللا آباد به رشته ي تحرير درآمده است. كتاب شامل يك مقدمه، 

پيشگفتار، دو بخش، كتابنامه و نمايه مي باشد.
در مقدمه و پيشگفتار، يادآور مي شود كه پيام رساني از طريق رسانه هاي سنتي (منبر) در دو مقطع مهم با كارويژه هاي 
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خاصي صورت گرفت. مقطع اول نهضت، هنوز حضرت امام از ايران تبعيد نشده بود و مقطع دوم از تبعيد حضرت امام 
تا پيروزي انقالب اسالمي را شامل مي شود. طيفي از وعاظ در طي اين دو مقطع از سال 1341 تا بهمن 1357 در صدد 
برآمدند با استفاده از رسانه ي منبر، مشروعيت نظام حاكم را به چالش بكشانند و توانستند افكار عمومي جامعه را به سوي 

نهضت جلب كنند.
بخش اول با عنوان «منبر و پيام رسانان آموزه هاي نهضت امام خميني» شامل دو فصل است. نويسنده براي اين كه 
به اين دو فصل بپردازد، ويژگي هاي رسانه منبر را بيان مي كند كه عبارتند از: منبر جزء ملزومات اوليه هر مسجد تلقي 
مي گردد، حضور مخاطب در كنار منبر و گوش دادن به وعاظ عملي انتخابي است، بين واعظ و مخاطب رابطه ي اعتماد 
وجود دارد، در كنار منبر، سرعت ارتباط زياد است و ارتباط كامل صورت مي گيرد، در منبر، ارتباط چهره به چهره صورت 
مي گيرد، گوينده ي رسانه منبر، چهره مردمي است و در طي زمان قداست پيدا مي كند. نويسنده با برشمردن ويژگي هاي 
رسانه ي منبر استدالل مي كند كه اين رسانه به دليل فضاي سنتي - مذهبي جامعه ي ايراني، از قابليت تأثيرگذاري فراواني 

برخوردار است.
براساس اين موضوع، فرضيه ي كتاب به صورت زير تبيين شده است «رسانه هاي سنتي از جمله منبر در پيام رساني 
آموزه هاي نهضت و در نتيجه گسترش حوزه هاي يارگيري و جغرافيايي انقالب نقش بسزايي داشته است». براي اثبات 

اين فرضيه نويسنده تالش كرده است به دو مقطع قبل و بعد از تبعيد امام بپردازد.
در فصل اوِل بخش اول، با عنوان «موج نخست پيام رساني نهضت؛ از آستانه نهضت تا تبعيد امام» به نقش آيت اهللا 
طالقاني و حجت االسالم فلسفي به عنوان دو تن از پيشگامان نوگراي پيام رساني از منبر پرداخته مي شود. اين دو شخصيت 
در مقطع قبل از تبعيد امام با رويكردي نو در استفاده از منبر براي پيام رساني استفاده مي كردند و حتي عالوه بر آن در 

راديو نيز برنامه هاي تربيتي - اخالقي ارائه مي كردند.
در فصِل دوِم بخش اول، با عنوان «موج دوم پيام رساني نهضت، از تبعيد امام تا پيروزي انقالب» سازوكارهاي تداوم 
راستا  اين  در  مي شود.  بررسي  مخفيانه  و  علني  مبارزات  طريق  از  نهضت  رهبري  تبعيد  زمان  در  پيام رساني  و  مبارزه 
عنوان  به  هاشمي نژاد  و حجت االسالم  نهضت  آموزه هاي  پيام رساني  پيشگام  عنوان  به  آيت اهللا سعيدي  به تالش هاي 
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پيام رسان نهضت پرداخته مي شود.
بخش دوم با عنوان «نقش تبعيدي ها در پيام رساني آموزه هاي نهضت امام خميني» شامل چهار فصل است. نويسنده 
در اين بخش اعتقاد دارد كه چهار موج تبعيدي در طي شكل گيري نهضت تا پيروزي آن اتفاق افتاده است كه هر كدام 
از اين امواج را در يك فصل آورده است. فصل اوِل بخش دوم را به موج اول تبعيدي هاي نهضت روحانيت، از آغاز تا 
سال 1345، اختصاص داده است. در فصِل دوم بخش دوم به موج دوم تبعيدي، پيام رساني امام از نجف و اعالم مرجعيت 
ايشان در طي سال هاي 1350ـ 1345 پرداخته است. موج سوم تبعيدي ها را در فصل سوم اين بخش آورده است و در 
فصل چهارم اين بخش كه حجم زيادي از كتاب را نيز به خود اختصاص داده، به موج چهارم تبعيدي ها از قيام 19 دي ماه 
1356 و گسترش آن در شهرهاي مختلف كشور سخن به ميان مي آورد. در طي اين فصل به وقايع مهمي كه باعث 
شكل گيري تبعيد گسترده ي وعاظ و روحانيون و ديگران مي شد، پرداخته است و به تفكيك به موضوع تبعيدي ها در كل 

كشور و طريقه ي گسترش نهضت از طريق وعاظ در شهرها و روستاهاي كشور پرداخته است.
در قسمت نتيجه گيري، ضمن تحليل نحوه ي پيام رساني نهضت، نويسنده نتيجه مي گيرد كه «با عنايت به اين مؤلفه ها 
از نقش تبعيدي ها در پيام رساني آموزه هاي نهضت، به صراحت مي توان گفت كه اگر تبعيد عناصر  و ذكر ده ها نمونه 
مبارز روحاني به مناطق محروم و دورافتاده ي اقصي نقاط كشور صورت نمي گرفت، زمينه ي تحول و گسترش انقالب در 
آن مناطق به راحتي امكان پذير نبود. زمينه ي الزم براي تحقق اين امر، تحول فكري بود كه در حداقل حالت ممكن، 
تبعيدي ها موفق شدند در ميان جمعي از اهالي، مشروعيت نظام حاكم را به چالش بكشند و استقبال هر چند اندك از 

آموزه هاي نهضت در اين مناطق باعث شد كه زمينه اي فراهم آيد تا در پي تشديد انقالب، آنان پيشگام مبارزه شوند».

نقد كتاب
به لحاظ شكلي كتاب حاضر ايرادات كمي دارد به جزء چند مورد:

1) تصوير پشت جلد كتاب چندان گويا نيست.
2) كتاب از لحاظ ويرايشي، غلط تايپي و... خوب تنظيم شده است، اّما در عين حال در برخي موارد اين اشكاالت را 

مي توان ديد.
3) اكثر جدول هاي داخل كتاب خوب تنظيم شده اند به جز چند مورد جزئي مانند جدول صفحه ي153.

از لحاظ روشي انتقاداتي به كتاب وارد است:
1) با اين كه عنوان كتاب «شبكه پيام رساني...» است، با اين حال تعريف مشخصي از اين شبكه و اركان آن ارائه نشده 

است.
2) تأكيد اصل كتاب بر منبر به عنوان رسانه ي سنتي است، اّما در خالل بحث به رسانه هاي ديگر نيز اشاره مي شود. 
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لذا الزم بود كه حدود تأثيرگذاري و استفاده ي انقالبيون از اين رسانه ها نيز مشخص مي شد.
3) شايسته بود كه در يك مقدمه نظري، به بحث هاي مختلفي از قبيل پيام، پيام رساني، ارتباط، شبكه پيام رساني، ابعاد 
شبكه پيام رساني، رسانه هاي سنتي و مدرن و نظريات مرتبط و ديدگاه انقالبيون به خصوص امام خميني (ره) نسبت به 

پيام رساني و... نيز پرداخته مي شد. از اين نظر كتاب از ضعف روشي برخوردار است.
4) كتاب سؤال اصلي را مطرح نكرده است كه به دنبال پاسخ به آن باشد. اّما در نتيجه گيري عنوان مي كند كه «سؤالي 
كه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفت، اين بود كه اين افراد با استفاده از چه سازوكارهايي توانستند در قبال دستگاه 
عريض و طويل امنيتي، برنامه ها و مقاصد پيام رساني خود را به اجرا درآورند». الزم بود كه در ابتداي كتاب، اول سؤال را 

مطرح مي كرد و طي فصل هاي مختلف به آن سؤال اصلي پاسخ مي داد.
5) ماهيت كتاب توصيفي است و تبييني نيست، اّما در طول بحث هاي كتاب گاهي هم به علت ها پرداخته مي شود.

از لحاظ محتوايي، حجم بيشتر كتاب محتواي اصلي است، اين كتاب به لحاظ محتوا بسيار غني و مستدل است و 
پوشش مناسبي نسبت به دسته بندي مطالب و وقايع دارد. در طي بحث هاي كتاب به وقايع مهمي از قبيل كاپيتوالسيون، 
اليحه ي انجمن هاي ايالتي و واليتي، تبعيد وعاظ و روحانيون و... پرداخته مي شود. برخي از اصطالحات نيز توسط كتاب 

خلق و مورد استعمال قرار مي گيرد كه در نوع خود جالب توجه است از قبيل «صلوات سياسي».
از حد روي «تبعيد» است كه علي رغم اهميت  از كتاب قابل ذكر است، تمركز بيش  تنها نقد مهم و محتوايي كه 
اين موضوع، الزم بود كه به نحوه ي پيام رساني شبكه اي كه از امام در رأس شبكه به وعاظ روي منبر در قاعده ي اين 
شبكه مي رسيد، پرداخته شود. در طي بررسي تبعيدگاه هاي افراد مختلف گاهي عالمت «؟» قرار گرفته است، نويسنده 

مي توانست با مراجعه ي خود به تبعيدي ها يا نوشته هاي ايشان آن ها را مشخص كند.
علي رغم ايرادات مختلفي كه مطرح شد كتاب داراي نكات قوت زيادي است كه عبارتند از:

1) اين كتاب نگاهي نو به يك ابزار فرهنگي مؤثر در انقالب اسالمي است.
2) كتاب حجم زيادي از اطالعات مستند به اسناد و خاطرات را دربر گرفته است.

3) در كتاب به خاطرات و اسناد بسيار مراجعه شده است.
4) در كتاب به جدول هاي مختلفي اشاره شده كه در نوع خود جالب توجه است: جدول تبعيدي ها، جدول سخنراني ها، 

جدول جلسات. اين جدول ها خود مي توانند راهگشا و مبنايي براي مطالعات ديگر باشند.
5) به طور كلي، اين كتاب، خلق يك رويكرد جديد در مطالعات تاريخ انقالب اسالمي است.

در مجموع كتاب حاضر غني، پربار، قابل مطالعه و استناد است و قطعًا براي دانشجويان، پژوهشگران و اساتيد رشته هاي 
تاريخ، علوم سياسي، جامعه شناسي و ارتباطات مناسب و جالب توجه خواهد بود.




