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کلیدواژه ها: 

 اسالم؛ ايران؛ سنت گرايی؛ سياست؛ دکرت نرص. 

تاریخ شفاهی، دوفصلنامه؛ سال سوم، شامره اول، شامره پیاپی5، بهار و تابستان 1396، صص

چکیده :
هیئت علمی  فلسفه  عضو  جوان ترین  ساله   37 نصر  حسین  سید  دکتر 
سید  فرزند  تهران،  دانشگاه  علوم انسانی  و  ادبیات  دانشکده   تاریخ  و 
دربار،  مشهور  پزشکان  از  و  دارالفنون  رئیس  نصر  ولی اهلل  خان 
مي باشد.  نوری  نواده شیخ فضل اهلل  نیز  مادر  جانب  از  و  کاشاني االصل  
برخی از خدمات علمي و سمت هاي اجرایي دوازده ساله  ایشان حد فاصل 
سال هاي 1345 تا 1357 عبارت هستند از:  رئیس شورای عالی کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران، ریاست دانشکده  ادبیات، معاونت دانشگاه تهران، 
مؤسسه  هیئت مدیره  رئیس  اولین  آریا مهر،  صنعتي  دانشگاه  ریاست 
فرهنگی منطقه ای )R. C. D(، بنیان گذار انجمن شاهنشاهی فلسفه، 
تدریس در دانشگاه  امریکایي بیروت،  کتابشناسی توصیف علوم اسالمی 
 در سه جلد فارسی و انگلیسی، مصحح کتاب هاي سهروردی و مالصدرا 
و  بنیان گذار  مسلمان،  حکیم  سه  بیرونی  و  ابن سینا  ابن عربی،  متون  و 
فرح  فرهنگی  دفتر  ریاست  فلسفه،  و  حکمت  شاهنشاهی  انجمن  مدیر 
دانشگاه  و  واشنگتن  جرج  دانشگاه  اسالم شناسی  کرسی  استاد  پهلوی، 

تمپل، برنده جایزه دین و علم تمپلتون 1999 مي باشد. 
تحت ِعنوان  نصر  حسین  دکتر  صفحه اي   597 خاطرات  نقد  از  هدف 
و  اسناد  سازمان  را  آن  که  دهباشي  حسین  به کوشش  سیاست  و  حکمت 
سیر  بررسي  نموده  است  منتشر  سال1393  در  ایران  ملي  کتابخانه 
اما طرح سؤاالتی  مي باشد.  از زبان دکتر حسین نصر  فعالیت هاي وی 
فعالیت هاي  و  فکري  تولیدات  در خصوص  منتشر شده  منابع  آیا  مانند: 
معرفي  یا  و  داشته اند  نقشي  مجموعه  این  تنظیم  در  نصر  دکتر  علمي 
از مقاالت و کتاب ها و سخنراني هاي راوي صورت گرفته  است ؟ و آیا 
در  اسالمي  سلطنتي  حکومت  خصوص  در  نصر  دکتر   مشهور  نظریه 
این مجموعه به طور شفاف عرضه گردیده  است؟ در این نقد و معرفی 
بررسی می گردد. از دیگر نکات قابل ِتأمل در این کتاب، میزان انعکاس 
جزئیات روابط با همکاران و دانشجویان داخلي و خارجي  و همکاري 
با  مالقات  و  علمي  سفر ها ي  و  فرهنگي  علمي  مشهور  شخصیت هاي  با 

شخصیت هاي مذهبي سیاسي جهان خواهد بود. 

اندیشمند جهانی

حسني روحانی صدر
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حسني روحانی صدر1

اسالم  و  ايران شناسی  گروه   كارشناس     .1

شناسی، سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران. 

اندیشمند جهانی

حکمت و سیاست: گفتگو با دکتر سید حسین نصر
به کوشش حسین دهباشی

تهران: سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ايران، 1393

متنکتاب
ابتداي مواجهه مخاطب با اين کتاب پس از صفحه شناسنامه، نام همکاراني است که تنها  فهرست 
هفتاد و يك نفره  آنان در يك صفحه و نیم بدون توضیحي آورده شده  است.  برای مثال مشخص 
بوده است؟ کدام يك  اين کتاب نقش داشته اند؟ نقش آن ها چه  آيا همۀ آن ها در تدوين  نیست 
است؟  بوده  کدام يك  با  اثر  تدوين  مسئولیت  مصاحبه؟  پیاده کننده  کدام يك  و  مصاحبه کننده اند 
فراموش نبايد کرد که فقط برخی از اين افراد و وظايف شان در صفحه شناسنامه اشاره شده است.

پیشگفتارناشر:
تاريخی و وضعیت  به ضرورت های مطالعات  پیشگفتار 5 صفحه اي کتاب در چهار قسمت،  اين 
تاريخ نگاری در عصر حاضر و طرح نقاط قوت و ضعف آن، معرفی مختصر وضعیت تاريخ شفاهی 
در سازمان اسناد و کتابخانه ملی  و معرفی حسین دهباشی- تنظیم گر اين اثر- پرداخته  است.  و 
ظاهراً هیچ نیازي به طرح سوابق و وظايف ذاتی آرشیو ملی ايران و يا ضرورت جمع آوری و حفظ 
و نگهداری تاريخ شفاهی حوزه های مختلف کشور در پیشگفتار احساس نشده و حتي صفحه آرايی 

مناسبی براي پیشگفتار تهیه نشده  است. 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
186

پیشگفتارمؤلف:
در پیشگفتار مؤلف صفحه آرايي مناسبي در آن ديده نمی شود. مشروح گزارش فعالیت های چهارده 
سالۀ پروژه تاريخ شفاهی و تصويری بازيگران عصر پهلوی دوم و شیوه تنظیم اين مجموعه در دو 
صفحه  آمده  است ولي گزارشی از زمان، مکان، تعداد جلسات مصاحبه و هدف از تنظیم و روش  کار 

براي تدوين اين اثر در پیشگفتار ديده نمی شود. 

نوبتهاي21گانه
کتاب بر اساس جلسات مصاحبه در 21 نوبت، فصل بندی شده است. تاريخ هر نوبت مصاحبه در 

آغاز فصل آمده ولی نام مصاحبه گر- مصاحبه گران نیامده است.

نوبتاولتاسوم
همچون  راوی،  پدر  )ص13(  فکري  و  علمي  موقعیت  به  ناقص  اشاراتي  مختلف  صفحات  در 
دارالفنون، طبابت و پزشك مخصوص مظفرالدين شاه، وکیل  از مدرسه طب  فارغ التحصیلي وي 
دوره  اول مجلس، از نويسندگان قانون اساسي )53( همکاري با دکتر ولف آلماني )ص4( رئیس 
دانشکده هاي حقوق، ادبیات، طب )ص17(، حضور در فرهنگستان اول و اعزام دانشجو به خارج، 

شده  است. 
بي هیچ مقدمه اي خواننده با مطالبی در باره حضور خانواده راوي در کاشان و مجاورت مقبره 
صفی علیشاه خیابان شاه آباد تهران )ص15( و ساخت و ساز خانه هايي با طرح و نقشه مهندسان 

کیانوري مواجه می شود؛ بدون هیچ مشخصه مکاني و امتیازات خاص مهندسي آن ها )ص27(.
در  مناسبت هاي مختلفي توصیفي از کتابخانه پدري راوي، بدون شرح سرنوشت آن، ارائه مي شود. 
 در اثناي معرفي پیشینه خانوادگي، از مدفن مال  سید محمد نقی پشت مشهدی، جد پدري راوي در 
آرامگاه شاه عباس صفوي کاشان  و نسبت خانوادگی مادری راوی- که  از نوادگان شیخ فضل اهلل نوری 

يعنی دختر آقا ضیا ءالدين و نوه میرزا حسین نوری بوده است- خبر داده مي شود )ص6( .
در ادامه  ايشان اشاره اي ناقص به همکاري آقا ضیاءالدين با علی اکبر داور و سید محمد عبده و 

سید کاظم عصار در تنظیم قانون مدني مبتني بر احکام شرعي اسالمي دارد. 
به مناسبت هاي مختلفي در خصوص تحصیل راوي در مدارس فیروزکوهي جمشیدجم )ص28( 
و منوچهری بدون هیچ گونه شرحي به  منابع و شیوه  آموزشي، نقش معلمان، موقعیت جغرافیاي 
مکاني، وضعیت فیزيکي آن ها، تعداد و سرنوشت آينده دانش آموزان اشاره کرده  است  )ص8(. در 

صفحه 62، گريزي به دوران کودکي ايشان در کودکستان شکوفه دارد. 
همچون  نصر  خانوادگي  موقعیت  در خصوص  ناقصي  اما  جذاب  و  متنوع  پراکنده گويي هاي 
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سید علی نصر )پدر تئاتر ايران( و مترجم مجموعه تئاتر نامه هاي مولیر و راسین از فرانسه به فارسي 
)ص25(، شیوه  آشنايی پدر راوی با مادرشان پیش از ازدواج، جريان تولد راوی )ص11(، توسعه 
از  اديب و مثنوي شناس و  آقای هادی حائری  با  و تجدد تهران و همچنین روابط خانواده نصر 
صوفي هاي اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي و حضور شخصیت های ادبی مانند جالل همايی 
و فروزانفر در خانه وی و جلسات ناهار هفتگي پدر راوی و محمد کاظم عصار در کافه لوقانتۀ میدان 

بهارستان محل سابق ديدار مشروطه خواهان آمده  است )ص10( .
در صفحه 13، قضاوتي يك سويه، بي ذکر مصاديق عمومي نسبت به فارغ التحصیالن ايراني 

بازگشته  از فرنگ زير اصطالح فرنگي مآب مطرح مي شود. 
از صفحه 14 تا 16، گزارش جذابی از جمع آوری و انتشار مقاالت ولی اهلل نصر توسط راوی 
تحت ِعنوان دانش و اخالق به میان آمده ولي از سرنوشت کتاب های تصحیحي ايشان در دوران 
رضا شاه  ارائه نمي گردد و همچنین مشاهدات خود در خصوص حضور رضا شاه در جلسات سازمان 
افکار و نقل مشکوک و قابل تأمل و بي ارجاع ملك الشعرای بهار که آن را عصر خونبار  پرورش 
فرهنگی ايران دانسته  و در ادامه تحلیلي از اوضاع اجتماعي ايران با محوريت »خاطره اي از کشف 

حجاب« آورده  است. 
عبارت »بیشتر سران حزب توده  از يك طرف و متجددان دو آتشه غربی مآب از طرف ديگر، 
فرزندان شیخ فضل اهلل  کالبد شکافي سرنوشت  با  بودند« )ص17(، همراه  دينی  اوالد خانواده های 
نوري بسیار ناقص رها شده  است؛ البته نقل داستان جالب اقدام به  کف زدن پسر شیخ هنگام به دار  
آويختن پدر زيور يك سلسله پراکنده گويی است. بايد تذکر داد اين روايت مجعول نبايد از سوی 

يك محقق تاريخ درج گردد. 
در صفحه 20، گزارش جذابی از شیوه گردش دکتر نوری از فاشیسم و نازيسم به حزب توده 
آمده  است؛ بايد نام و مشخصات وی در متن يا حاشیه ذکر می شد. يا آنجا که ماجرای سفر جالل 
آل احمد به بوستون آمريکا، و ترجمه مقاله غرب زدگی وی توسط راوی آمده، بهتر بود پرسش های 

بیشتری  در خصوص جالل و خصوصیات او و خاطرات راوی پیرامون وی پرسیده می شد. 
از صفحه 21 تا 31، زير سؤال تحصیالت راوی گزارش بسیار زيبايی در خصوص توفیقات 
به  اشاره ای  اين صفحات  آمده است. ال به الی  به میان  ايشان  تیز منحصر به فرد  ذهنی و حافظه 
هم مجلسی بودن راوی با ذکاءالملك فروغی و شکوه الملك فروغی به میان آمده است. بهتر بود 
جزئیات اين هم نشینی به تفضیل می آمد. همچنین اشاره ای شده به سخنرانی در حضور پاپ، که 
الزم است اطالعات بیشتری در بارۀ متن سخنرانی و نام پاپ و مکان سخنرانی و مانند آن هم 

نیز آورده می شد. 
همچنین اشاره ای گذرا به حضور مکرر راوی در دانشگاه سوربن پاريس آمده است، بهتر بود 
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تعداد اين سفر ها و نوع نظارت بر  کار اساتید ... نیز آورده می شد. 
فلسفه  مقاله  تنظیم  در  راوي  با  مرتضي مطهري  به همکاري شیخ  اشاره  توضیحي  بي هیچ 
دانشگاه  روايت  به  ايران  تاريخ  از مهم ترين مقاالت جلد ششم  و کالم در دوران صفويه- يکي 
کمبريج- آمده است.  اشاره ای نارسا به همکاری های ٌکربن در ايران و همراهی راوی با وی آمده، 
دانشگاه  به ساخت  راوی  میان صحبت ها،  در  است؟  نگرديده  ثبت  همکاری ها  اين  از  اما شرحی 
آريا مهر اصفهان و انجمن حکمت و فلسفه  اشاره دارد، به نظر می رسد که بهتر بود اين مطلب مفصل 
می آمد.  همچنین نام برخی از همکالسی ها مثل: کوروش فرج، انصاری، جمشید بهنام، هوشنگ 
نهاوندی، رکن الدين سعادت تهرانی و ... آمده، بايد ضمن شرح راوی، در اين خصوص به جايگاه و 

موقعیت هريك در متن يا در حاشیه پرداخته می شد. 
همچنین اشاره ای به يکی از منازل مسکونی راوی پشت کافه شهرداری شده، راستی اين کافه 
کجای تهران آن روز بود و در حال حاضر چه نامی  دارد؟ در ادامه گزارش بسیار رسايی از شیوه 
تصادف پدر راوی و در گذشت وی و همچنین شمشیر يادگاری از مهندس کیا نوری به  میان می آيد. 

در صفحه 31 به موضوع شاگرد اول شدن راوی در مقطع ابتدايی اشاره ای شده است بهتر بود 
جزئیات آن و نوع جايزه  اهدايی به وی آورده می شد. در ضمن، اشاره ای به حضور آمريکايی ها در 
تهران هنگام جنگ جهانی دوم و شیوع بعضی از امراض در يك جمله آمده  است. بايد اين مبحث 
به طور مستقل و مشروح تنظیم می گرديد.  متأسفانه باز در صفحه 31 و 32، مطالب تکراری در 
خصوص آشنايی رجال عصر پهلوی همراه با حواشی مفصل آمده درحالی که راوی اشاره ای به دکتر 
تهرانی از همکالسی های خود و معاون وزارت اقتصاد از هر توضیحی بی بهره مانده  است.  داستان 
معجزه آسايی از دوران طفولیت راوی هنگام پرت شدنش از پرتگاه در دماوند آمده بايد اين مطلب 

در اوايل کتاب آورده می شد.
در صفحه 38 در خصوص مراوده راوي با شخصیت هاي برجسته جهاني و به قول خودش 
)از پادشاه  اسپانیا تا پرنس  چارلز( بايد توضیح بیشتری داده می شد. در صفحه 39، بدون مقدمه و 
توضیح قبلی، خواننده با حضور راوی در کنفرانس تحول در حقوق خصوصی »مسلمانان« در هند 
روبه رو می گردد.  در ادامه  آمده با صحبت راوی، نهرو آنقدر شوکه شد که قلبش گرفت و در نهايت 

هم منجر به مرگش شد. 
بار ديگر خواننده به دوران جنگ جهانی دوم باز می گردد و تا صفحه 45 از مارکسیسم ايرانی 
در عصر رضاشاه و حضور متفقین در خیابان های تهران مطالب جذابی می خواند.  بهتر بود مطالب 
قبلی يکدست و منسجم و کاربردی تنظیم می شد.  در خصوص گرايشات خانواده مادری به حزب 
توده و کمونیسم بايد با جزئیات کامل می شد.  متأسفانه نه در متن و نه در حاشیه سوابق گذشته و 
نتايج فعالیت های محسن نصر پسر  عمه و شوهر خالۀ راوی و استاندار مازندران در موقع جنگ بیان 
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نشده، اما گزارشی ناقص ولی جذابی از ديدگاه های چپی دکتر خانلری از سوی راوی ارائه گرديده 
است، بهتر بود بحثی مستقل با پرسش هايی کافی ارائه می شد. 

در  راوی  حضور  مضمون  با  سؤال هايی  طرح  با  راوی  صحبت های  رشته   ،45 صفحه  از 
فعالیت های سیاسی منقطع می گردد به طور طبیعی راوی نیز ناخواسته به نقل خاطرات ارزشمندی 
از شیوه عدم پذيرش پست های وزارتی از سوی پدر خود همت می گمارد. با نقل بسیار هیجان آوری 
سخن از اداره دفتر مخصوص فرح و بینش نهاد نخست وزيری نسبت به راوی به  میان می آيد. 
اين آشفته گويی ها تا صفحه 51 خارج از بحث قبلی ادامه می يابد در حالی که راوی موضوع نحوه 
عزيمتش به  امريکا و همنشینی با تقی نصر وابسته  اقتصادی ايران در نیويورک را روايت می کرد، 
ای  کاش در يکی از اين پاورقی ها به شرح گذشته نامبرده نیز اشاره اي می شد.  باز در تکمیل زنجیره 
سؤاالت متفرقه، راوی بدون شرح شیوه حضور در آمريکا و فعالیت های خود به ناچار گريزی نا قص 
به تدريس در دانشگاه تهران و دعوت عبداهلل  انتظام رئیس وقت شرکت نفت ايران برای قبول 

پست مشاوره به میان مي آورد. 

نوبتچهارمکتاب؛صفحه53
و  مقامات  و  ايران  نمايندگي  وضعیت  شرح  بدون  نیويورک  تا  تهران  مسیر  توصیف  در  راوي 
گردانندگان آن و عدم طرح دلیل سفر نکردن به سامرا و کربال و نجف را آورده است و به شرح 
مسافرت و بازديدش از بغداد و زيارت کاظمین می پردازد. در ادامه وي خواننده را از آشنايي با مسیر 
دمشق، شهر دمشق و نه وضعیت همسفري عیسی مالك پسر لقمان الملك و مسیر ترن از يافا به 

 اسکندريه و قاهره بي نصیب مي گذارد. 
شپرد  هتل  در  اقامت  ايران،  وقت  سفیر  جم  محمد  با  مالقات  از  قاهره  در  وی  همچنین 
قاهره و مالقات ملك فاروق، بازديد از اهرام ثالثه و مساجد بزرگ قاهره  ياد می کند و از آنجا 
بندر اسکندريه، وجود مین های دريايی،  از کشتی گريبسول در  به  شیوه  استفاده   ناقص  اشاره اي 
دارد.   سی روزه  دريايي  سفر  از  بعد  نیويورک  به  ورود  باالخره  و  يونان   تالونیك  بندر  آبی  کانال 
جاللی  مهدی  دکتر  و  راوي  دايي  به ويژه  خانواده  اعضاي  پیگیري هاي  و  مساعدت ها  از  سپس 
ادامه تحصیل  مناسبي جهت  تعیین مدرسه  براي  کلمبیا  دانشگاه  روانشناسي  دکتراي  دانشجوي 
راوي، شیوه  آشنايی با دکتر هاچسن رئیس کالج الفايت ايالت پنسیلوانیا در کلوب هاروارد خیابان 
پنجم نیويورک و حضور در مدرسه پری از مدارس بابنیت يکی از بهترين مدارس مقدماتی در ده 

مايلی شهر پرينستون نیوجرسی به توصیه  ايشان يلد شده  است. 
در ادامه  اشاره اي ناقص به موفقیت هاي راوي در احراز شاگرد اولی و و دکترا شدن و انتشار 
عکس وی در روزنامه نیويورک تايمز و حك نام بر روي چوب، اجراي مراسم توديع، )ص72( اولین 
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سخنراني عمومي در کلیساي بابنیت و رودررويي با مادر، اقامت در بوستون خريد خانه و تحصیل 
ايشان در هاروارد دارد اما در باره تنها برادر راوي، گزارشي ارائه نمي شود. 

در خصوص عاليق راوي به  اسکواش و فوتبال و تنیس صحبت شده است اما بهتر بود در 
مورد تمايالت ايشان به موسیقي کالسیك غربی و توانمندي هاي منحصر به فرد در شناخت تئوري 
موسیقي، و داليل عدم به نواختن آن دقیق تر پرداخته مي شد.  در ادامه  اشاره به مصوبه اليحه دولت 
جهت تأمین هزينه های تحصیل خانواده راوی و داور شده است البته به نظر می رسد بهتر بود اين 
ادغام  از وزرای وابسته به حزب توده  با مباحث قبل قطع هزينه ها توسط فريدون کشاورز  بحث 
می شد.  در ضمن گزارشی از تعداد دانشگاه هايي که راوی از آن ها پذيرش گرفته گريزي به مأموريت 
دايي راوی براي تأسیس کنسولگري در لس آنجلس و عالقه مندي به طبیعت کالیفرنیا زده شده، اما 
داليل انصراف ايران از تأسیس نمايندگي در آن شهر و طرح بي ريشگي مردمان آن سامان استداللي 
ارائه نمي شود.  پس از توصیف دانشگاه  ام آي تي و ساختمان دانشکده علوم انسانی  از سختی دروس 
فیزيك و رابطه فیزيك و فلسفه و اشتغال پاره  وقت چهار  ساله در کتابخانه و آشنايی با جورج دسال 
تیالنا فیلسوف و مورخ علم مشهور ايتالیايی و همکار امیل میرسون که واسط آشنايي راوي با مطالعه 

آموزه های آيین هندی و نقش آن در جهان بیني وي شد، حکايت دارد. 

نوبتپنجمتاهفتم
نوبت پنجم مصاحبه با گزارش بازگشت به  ايران در سال 1337 و ازدواج با خانم سوسن دانشور 
آغاز می گردد.  در خالل اين مطالب اشارات ناقصی به دعوت از راوی برای تدريس در گروه  ام آی 
تی دانشگاه هاروارد با سمت های دانشیاری و استاد ياری مطرح گرديده  اما به داليل عدم پذيرش 
اين موقعیت اشاره ای نشده  است. از سوی ديگر بی هیچ مقدمه ای از دو تألیف راوی، علم و تمدن 
در اسالم و درآمدی بر آموزه های کیهان شناسی اسالمی، نام برده شده که بهتر بود، اين دو کتاب 

به طور مشروح و مستقل همراه با نقل خاطرات راوی آورده می شد. 
به شیوه صدور  به عمل می آيد  احواالت دکترسیاسی سخن  بدون هیچ مقدمه، هنگامی که  از 
اولین شناسنامه در ايران به نام پدر راوی يعنی نصر و دومی  به نام عالء السلطنه اشاره شده است، 
میان  به  راوی سخن  پدر  دفتر  رئیس  دکتر علی اکبر خان  برای  فامیلی سیاسی  انتخاب  از  سپس 
تنظیم می شد.   اوايل کتاب  در  با توضیحاتی کافی  اين مطالب  بود  بهتر  به نظر می رسد  می آيد. 
همچنین کتاب اشاره ای گذرا به شخصیت دکتر رازی رئیس وقت دانشکده فنی دانشگاه تهران 

دارد. البته بايد به طور تفضیلی و مستقل در خصوص دانشکده فنی بحث می شد. 
در اين کتاب گزارش جالب و جذاب از دو شخصیت خوشنام و فاضل گروه فلسفه دانشگاه 
تهران آقايان دکتر يحیی مهدوی و دکتر غالمحسین صديقی و دکتر محسن هشترودي به میان 
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آمده است، کاش جزئیات بیشتری از فضائل شخصیتی آن سه فرهیخته  از زبان راوی ارائه می شد.  
از نکات قابل ِتأمل اين بحث شرحی از موقیعت زبان علمی آن روزگار يعنی زبان فرانسه به میان 
آمده است، مطلب بسیار مهم و قابل بررسی است.  شیوه جايگزينی زبان انگلیسی به جای زبان 
فرانسه  از نکات مناقشه برانگیز فرهنگی در دنیاست.  بايد مطالب بیشتری برای تشريح در مطالعات 

آينده  ارائه می شد. 
در صفحه 82 اشاره ای شده است به برنامه دکتری در زبان ادبیات فارسی و فرهنگ ايران برای 
خارجیان و بورسیه هايی که دولت ايران  برای توسعه  ادبیات فارسی به دانشجويان خارجی اعطا 
می کرد. ای کاش راوی به ريز فعالیت های خود در اداره  اين مجموعه همت می گماشت.  همچنین 
اشاره به همکاری های اساتید ناموری همچون، بديع الزمان فروزانفر و زرکوب و دکتر مهدی محقق 
به میان آمده که بايد جزئیات همکاری آن ها نیز در متن آورده می شد.  در ادامه خیلی مختصر و 
ناقص به فعالیت های راوی در ادارۀ کتابخانه دانشکده  ادبیات و توسعه منابع و مخازن آمده است. 
اين کتابخانه  از اهمیت ويژه ای در تاريخ کتابخانه های دانشگاهی ايران برخوردار است. بنابراين 

نقل جزئیات فعالیت های راوی خالی از لطف نبود. 
سپس شیوه تأسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران توسط راوی همراه با همکاری های ايرج 
افشار و محمد تقی دانش پژوه آمده اما بريده بريده رها شده است. باالخره بعد از هفت صفحه راوی 
سمت های خود را چنین شرح داد: دانشیار دانشکده  ادبیات، رئیس کتابخانه دانشکده  ادبیات و رئیس 

برنامه دکترای دانشجويان خارج. 
نويسنده بی هیچ مقدمه ای به حضور راوی در اولین کنفرانس انقالب آموزشی با حضور شاه 
در رامسر می پردازد. نکات مبهم و پیچیده ای در اين بحث وجود دارد اول اشاره راوی به لیست 
اشخاصی که توسط هويدا نخست وزير وقت جهت تصدی پست های مديريتی دانشگاه ها تهیه شده 
بود اشاره کرده و می گويد که دور اسم او را شاه خط کشیده بود که بايد رئیس يکی از دانشگاه ها 

شود، اما از ساير اسامی نوشه شده در فهرست ياد نشده است.  
دوم اينکه نامی  از مهدی سمیعی که  او را مردی بسیار شريف در کارهای اقتصادی دانسته به 
دنبال آن آمده است، يکسری جرياناتی در ايران پیش آمده بود که  اگر آن جريان شده بود او دولت 
را در دست می گرفت من هم برای او حاضر بودم بیايیم در کار سیاست( )و باز آمده که در سال 
1347 وقتی پروفسور رضا رئیس دانشگاه تهران شد که  از لحاظ اداری خیلی برای دانشگاه تهران 
مشکل شد( کمی قبل تر اشاره ای به  اولین سخنرانی راوی در دانشکده  ادبیات راجع به موضوع حفظ 
سنت و همچنین بیش از هزار سخنرانی ضبط شده در راديو و تلويزيون آمده که بايد اين مطالب 

با جزئیات و حفظ تقدم و تأخر زمانی در متن گنجانده می شد. 
همچنین در صفحه 86 آمده  اساتید دانشگاه تهران دولت را به حساب نمی آورند دولت يك 
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شعبه کوچکی بود از دانشگاه تهران. اين جمله نیاز به توضیح نداشت؟ همچنین باز با اصطالحی به 
نام آمريکايی بازی، مطالبی پشت سر هم آمده است.  اين مطالب بايد با محفوظات راوی دسته بندی 
و  ارائه می شد. در صفحه 88 عبارت »رؤسای دانشکده و دانشگاه ها بین دوتا نیروی نامرئی گیر 
کرده بودند؛ يعنی مقامات امنیتی مملکتی يك طرف و دانشجويان چپی و کمونیست و مجاهدين 
خلق يك طرف » يکی از مباحث بسیار مهم در تاريخ معاصر ايران است که بايد با جزئیات کامل 
اين بحث مديريت می شد و تاريخ کاملی از آن ارائه می گرديد. باز در همان صفحه آ مده با انتصاب 
دکتر علیخانی به رياست دانشگاه تهران راوی بالفاصله  استعفای خود را از رياست دانشکده هنگام 
سخنرانی  اش در دانشگاه کلمبیا ارسال نمود. اما بايد داليل کافی و قانع کننده ای از سوی وی ارائه 

نشده است.
می خواستند  که  افراد  بود  اين  تهران  دانشگاه  بدبختی های  از  يکی  که   آمده   89 در صفحه 
رئیس دانشگاه تهران بشوند که بپرند نخست وزير بشوند. اين مطلب مصاديق چندانی ندارد. تنها 
مصداق آن شايد دکتر منوچهر اقبال باشد. بايد از اين ديدگاه به طور مشروح دفاع می شد. پس از 
آن اشاره ای به سمت راوی به عنوان معاون دانشجويی دانشگاه تهران آمده است،  ای کاش در اين 
موضوع اشاره ای به چارت دانشگاه تهران و حوزه فعالیت های اين معاونت و همکارانی که باهم 
همکاری داشتند نیز می شد.  اشاره ايي ناقص به فعالیت های اعتراضی دانشجويان چپ گرای دهه 
50، حادثه 15 ارديبهشت 1350 و بازداشت تعدادی از دانشجويان بدون شرح داليل آن  و نقش 
دکتر گنجی در آن حادثه به  انضمام گزارشي از روابط وي با ساواک، فعالیت در آموزش پرورش 

معاشرت با اشرف پهلوي و تمايالت جاه طلبانه وي به میان مي آيد. )ص105 - 118(
آريا مهر،  دانشگاه  رئیس  امین  رضا  آقايان  با حضور  نخست وزيری  دفتر  در  فوق العاده  جلسه 
دکتر صفويان رئیس دانشگاه ملی و شیوه توجیه حضور نیروهای شهربانی، بسیار زيبا و جذاب ارائه 
شده  است )ص108(. ای کاش سوابق گذشته راوی با هر يك از افراد نامبرده  آورده می شد. سپس 
به معرفی اشخاصی چون نهاوندی، دکتر عبداهلل شیبانی و شمس الدين مفیدی متصديان بعدی 

دانشگاه تهران پرداخته شد )ص110(، که  اين مطالب تك به تك نیاز به توضیح داشت. 
در خصوص شیوه  اداره سازمان امنیت آمده  است آقای پرويز ثابتی نامی  بود در واقع متفکر او 
بود نه تیمسار نصیری؛ او لولوی سر خرمن بود. ادعای سر خرمن بودن نصیری با مشاهدات راوی 
الهیات  اثبات می شد.  مطالب بسیار جذابی در خصوص پیشنهاد شاه برای تأسیس يك دانشگاه  
توسط راوی آمده در حالی که راوی خود را مستقل از افکار و مناسبت سیاسی دانسته و می گويد به 
کانون مترقی و ديگر نهاد های درباری وابسته نبوده و حتی در رای گیری انقالب سفید شاه و ملت 
شش بهمن نیز شرکت نداشته  است.  در ا دامه راوی خود را مخالف تجدد و مدرنیسم و ... که تقلید 
صرف از غرب باشد معرفی کرده و می گويد دانش آموختگان و مدرسین ايرانی در واقع کارمندان 
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و متفکران خوبی بودند ولی متفکران خوب ايرانی نبودند. اين جمله بايد به طور کامل با شرح کافی 
ارائه می شد.  بدون هیچ مقدمه ای راوی به کتاب نظر متفکران اسالمی  درباره طبیعت خود و کسب 

جايزه سلطنتی اشاره دارد بايد اين مطلب به طور مستقل و با حوادثی کامل بیان می شد. 
در ادامه به شخصیت دکتر تقی خان نصر پسر عمه راوی و مالقات وی با رزم آرا و قرارداد هاي 
نفتی پرداخته شده است. بايد به  اين مطلب مهم که ظاهراً برای نخستین بار در تاريخ مطرح گشته 
و چندان شهرت  نداشته به طور دقیق و کامل در جای خود شرح داده می شد.  بار ديگر گزارشی از 
ديدگاه های راوی نسبت به تأسیس دانشگاه  الهیات و مالقات های وی با ملکه و شاه اشاره شده 

است. 
در صفحه 96 آمده )هر کاری که می گفتم می کرد از حفظ کردن صحافی پشت جلد اصفهان 
که دوتا استاد از دوران قديم نمانده بود گرفته  تا معماری(، بسیار ناقص و نا مفهوم است و بايستی 
توضیح داده می شد.  اشاره ای زيبا به آشنايی و شاگردی و پیشنهاد رياست دانشکده دانشگاه  الهیات 

به عالمه طباطبايی دارد. 
در صفحه 97 به  اعزام 420 دانشجو ممتاز دانشگاه آريامهر به دانشگاه های معتبر دنیا اشاره 
دارد. به نظر می رسد بايد اسامی  تك تك اين افراد در پاورقی آورده می شد.  باز در ادامه مصاحبه 
راوی اشاراتی به شاگردان ممتاز عالمه طباطبايی همچون دکتر غالمحسین ابراهیم ديناني آمده 
است، بهتر بود نام همه شاگردانی که اعزام شده اند آورده می شد.  در آنجا که اشاره ای به  اولین 
مقاله راوی با عنوان وجود و تکسر آن شده، بايد اين مقاله و داستان های پیرامون آن به صورت 

مشروح تنظیم می شد. 
اساتیدی  و حضور  تهران  دانشگاه  دانشکده حقوق  معرفی  راوی،  ارزشمند  و  قابل ِتأمل  نکته 
بهتر  می باشد.  باهری  دکتر  فقه  اسالمی  و  رشته  در  تهران  جمعه  امام  شهابی  محمد  همچون 
بود گزارشی از محفوظات راوی پیرامون هر يك از اشخاص بیان می شد.  در ادامه به عزل دکتر 
عالیخانی توسط شاه و مهم تر از همه،  ادعای راوی در خصوص دخالت و نقش هويدا در اين عزل 

اشاره شده که مسئله ای قابل ِتأمل است. بايد آن ادعا با استدالل های مستند اثبات می شد. 
از موضوعات مطرح شده ناقص و جذاب مناقشه برانگیز ديگر تصويب قانون امتحانات چندگانه 
در سال 1349 )ص133(، احداث مسجد دانشگاه تهران با مهندسي فرمانفرمايان و مرمت گنبد 
آن توسط مهندس لرزاده و افتتاح مسجد توسط ايوب خان رئیس جمهور پاکستان )ص115(  است. 
در جای ديگر، بدون هیچ مقدمه ای به پیشنهاد انتصاب اسکندر فیروز به معاونت نخست وزيری 
هاشمی  رفسنجانی  آقای  سخنرانی های  ياد داشت های  تنظیم  از  و  اشاره  محیط زيست  امور  در 
رئیس جمهور وقت ياد شده است. بايد اين مطالب جداگانه و در جای خود به طور کامل با جزئیات 
ارائه می شد.  اشاره ای در ادامه به دکتر حسین کاظم زاده شده  است که اين کالم ناقص و بايد به طور 
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کامل توضیح داده می شد. )وزير علوم(
از صفحه 117 به موضوع انتصاب راوي از سوی شاه به رياست دانشگاه  آريامهر اختصاص 
داليل  همچنین  و  افتاده  اتفاق  آن  قبلی  رئیس  برای  که  مشکالتی  داليل  متأسفانه  اما  دارد 
قانع کننده ای که وي را برای تصدی اين پست ممتاز دانسته، مفقود است. به هر حال اين مبحث 
به مسائلی همچون تشنجات دانشجويان و فعالیت های مجاهدين خلق اختصاص دارد ولی جزئیات 
فعالیت های آن ها ناگفته رها شده است و به جای آن به ترمیم سقف غذا خوری دانشگاه )ص119( 
و گزارش بسیار جذابی از تأسیس دانشگاه  آريامهر بزرگترين پرديس دانشگاهی ايران و جهان در 
اصفهان با همکاری دکتر مهدی ضرغامی  )ص121( و شیوه تهیۀ نقشه جديد معماری آن دانشگاه 
به جای نقشه سی طبقه  اکوشاد-  آرشیتك معروف فرانسوی- دارد. ولي متأسفانه نه داليل تفکیك 
پرديس هاي تهران و اصفهان و نه ويژگي هاي نقشه قبلي بیان شده و نوع روابط با طراحان آن 

خالي و بي نتیجه شده  است. 
جزئیات تأسیس گروه مطالعات انسانی و جذب افرادی مانند حداد عادل و نصراهلل پور جوادی 
از دانشگاه تهران در آن و تأسیس گروه فلسفه و علم، به طور مستقل ارائه نشده است. در ضمن 
اشاره ای ناقص به فعالیت های دکتر گلشنی کرده که بايد بررسی می شد و توضیحات اين مبحث 

کافی نیست. 
در صفحه 121 اشاره ای به تنها کامپیوتر بزرگ هانی بال ايران در دانشگاه  آريامهر شده؛ راستی 
اين کامپیوتر و خصوصیاتش و تفاوت های آن با نسل های قبلی چه بوده  است.  در ادامه به معضالت 
دانشجويان هم چون عدم حضور مداوم در کالس ها و بی انضباطی های ديگر اشاره شده که بايد 
هريك به طور مستقل توضیح داده می شد. در ادامه بسیار جالب و شفاف به طرح ترور راوی توسط 
مجاهدين خلق پرداخته شده که در نتیجۀ آن، محافظ وی سروان نوذری مقتول گرديده است و 
بايد به نوع رفتار اين محافظ و سرنوشت خانواده وی نیز اشاره ای می شد. در ادامه به شیوه  انفجار 
دفتر  کار راوی و  استعفای خدمت در اين دانشگاه پرداخته شده  است. در اين صفحات گزارشی 
از فعالیت های روز های جمعه و حضور راوي به همراه دانشجويانش در آبشار دوقلوی پس قلعه 
و طرح مباحث فلسفی و عرفانی به میان آمده  است که بهتر بود جزئیات بیشتری از اين جلسات 

ارائه می شد. 
در ادامه دو دلیل از داليل نا موفقیت های شاه را در حوزه های علوم اسالمی،  از جمله واگذاری 
امور دينی به حوزه های مشهد و قم و همچنین عدم توجه به خلقیات شخصی افراد در انتصابات 
مطرح می سازد. اين مباحث و تحلیل ها بسیار حیاتی می باشد و کالبد شکافی آن ها ضرورت دارد. 
قطعي  تحلیلي،  در  راوي  می ساخت.   کامل  خود  محفوظات  با  را  تحلیل  دو  اين  راوی  کاش  ای 
روابط بین علما و دربار را از دوران منصور به بعد دانسته  که اين تحلیل بسیار مهمی  است و نبايد 
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ناگفته های آن باقی می ماند بلکه بايد جزء به جزء بحث دنبال می شد. 
 او اشاره ای به تهاجم برای تغییر خط در دوره رضا شاه و فعالیت های کانون ايران جوان دارد  ، 
ای کاش به سرنوشت اين کانون و فعالیت های جوانان فارغ التحصیل اروپا در آن نیز اهتمام می شد. 
در ادامه به نقش مجله تهران مصور و مقاالت دکتر سعید نفیسی پیرامون تغییر خط اشاره شده 
است اما به نظر می رسد بهتر بود مطالب آن نشريه و مقاالت دکتر نفیسی در متن گنجانده می شد.  
به ادعای راوی، جعفر شريف امامی  رئیس فراماسونری ايران به خاطر وابستگی های تشکیالتی اش 
به  آن جمعیت با موضوع تغییر خط همراهی داشته ، اين ادعا بايد با مستندات ديگری توجیه می شد 
چرا که در همین سطور آمده است هم شعر خوانی و ديگر فعالیت های ادبی دو انجمن دوستی ايران 
و آمريکا و الينز ... رواج داشته، هم گردانندگان اين کلوب ها از اعضای فعال فراماسونر های ايران 

بودند. 
اشاره  امیرالکتاب و میر حسینی  به واسطه  استادان خطی همچون  به خط خوش شاه  ادامه  در 
شده است  و از سوی ديگر به  اشتباه شاه در برگزاری جشن های 2500 ساله؛  اما داليل اين اشتباه 
است  نا معلوم  آن  نام  که  شده  اشاره  محرمانه ای  کمیته  به  ادامه  در  نگشته  است.   بیان  مشروح 
ولی راوی مأموريت آن را حفظ موقعیت فرهنگی اصفهان تعیین نموده که جلسات آن با حضور 
خودش و استاندار اصفهان و وزير صنايع برگزار می شد. جالب اينکه راوی به مخالفتش با ساخت 
کارخانه فوالد اصفهان به داليل صحیح فنی اشاره دارد ولی به عدم  پذيرش رای فنی وی توسط 
ادامه  گردانندگان امور اشاره ای نمی نمايد.  راستی مصوبات اين کمیته الزم االجرا بوده است ؟ در 
 اشاره ای به مقاومت در ساخت کارخانه الستیك سازی در آن شهر دارد راستی اين کارخانه به چه 

نام و در چه نقطه ای از کشور ساخته شد؟
در ادامه به طور پراکنده  از بی تعادلی نسبت به  اهمیت  دادن به  ايران باستان در دوره پهلوی و 
ايران بعد از اسالم در دوره  اخیر، مطالبی نقل شده است، بهتر بود تا ديدگاه های راوی همراه با 
مقاالت و سخنرانی های وی در آن مقطع در خصوص هر دو وجهه باستان گرايی و اسالم گرايی 
آورده می شد.  سپس بدون هیچ مقدمه ای اشاره ای به حضور در آخرين شام جیمی کارتر رئیس جمهور 
وقت آمريکا در سال 56 شده است اما بهتر بود اين مالقات معروف و سرنوشت ساز بايد به طور 
نام گذاری خیابان های  به  اشاره ای بسیار جذاب  ادامه  با جزئیات کامل تنظیم می شد.  در  مستقل 
نوساز شهر تهران مانند فرح به سهروردی و مالصدرا و میرداماد ... با مشورت راوی دارد. متأسفانه 
بدون هیچ مقدمه ای، مطلبی ناقص در خصوص تدريس در دانشگاه  امريکايی بیروت و همچنین 
تأسیس کرسی آقاخان در هاروارد آمده است. اين مطالب هردو بايد به صورت مشروح و در موقعیت 

زماني خودش قرار مي گرفت. 
ساله   2500 جشن های  برگزاری  در  فرهنگی  فعالیت های  مورد  در  ارزشمند  توضیحاتی 
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شاهنشاهی ايران دارد. او نگاهی بی طرفانه به تالش های دکتر مقدم و دکتر صادق کیا و مرحوم 
ابراهیم پورداوود دارد و از درخواست علی اکبرخان حکمت، رئیس کمیسیون ملی يونسکو از راوی 
برای تهیه کتابی در خصوص ايران باستان و ترجمه آن به دو زبان فرانسه و انگلیس سخن به میان 
آورده است و مطالبی از حضور راوی در جلسات کمیته علمی  با حضور دکتر منوچهر اقبال و جعفر 
شريف امامی در منزل محمد مهدی نمازی و کنفرانس ايران شناسی به رياست شجاع الدين شفا دارد.  
اين مطالب بسیار کوتاه و بريده  مربوط به يکی از فراز های مهم تاريخ ديپلماسی و تاريخ داخلی 
تحلیل های  مقطع،  آن  رويداد های  و  و حوادث  نامبرده  اشخاص  پیرامون  راوی  بايد  است.  ايران 
خود را با محفوظاتش تطبیق می داده تا سرنوشت اين بحث ناقص رها نمی شد.  سپس اشاره ای به 

برگزاری بزرگداشت های مالصدرا و ابوريحان بیرونی با همکاری ايرج افشار دارد. 
از کارهای مهم راوی، ايجاد کرسی درس فلسفه و معارف اسالمی  است، بايد موضوعات مطرح 
در اين دوره آورده می شد. اشاره ای به تدريس فلسفه تفکر ساکسون مربوط به منوچهر بزرگمهر 
و فلسفه هند توسط دکتر داريوش شايگان دارد. اين مطالب ارزشمند بايد با شرح خاطرات راوی 
از هريك از اين مدرسان و نتیجه  اين فعالیت به هم پیوسته عرضه می شد.  باز بی مقدمه از شیوه  
انتخاب راوی برای رياست دانشکده  ادبیات ياد می شود. نامی  از اساتید نامداری همچون علی اکبر 
بینا، بهمنیار و دکتر ذبیح اهلل صفا آمده، به  راستی جای خاطرات راوی از اين سه وزنه در اينجا خالی 
نیست؟ سپس اشاره ای به تأسیس گروه تاريخ ايران باستان توسط دکتر عزت اهلل نگهبان و زحمات 
وی برای حفظ آثار باستانی آمده، اما چرا راوی از سوابق و آشنايی خود از اين ايران دوست سخنی 

به میان نیاورده  است. 
همچنین مطالبی در باره  اعزام دانشجويان فارغ التحصیل اين گروه برای تحصیالت تکمیلی 
به دانشگاه شیکاگو و پنسیلوانیا آمده که بايد در خصوص روابط دانشگاه تهران با آن دو دانشگاه 
ادامه  اشاره ای  در  می آمد.   به عمل  توضیحاتی  مفصل  ايران  تاريخ  برای  مرکز  دو  آن  اهمیت  و 
مختصري از تأسیس گروه زبان های باستانی به رياست دکتر مقدم و دکتر کیا و بعد دکتر بهرام 
فره وشی دارد.  همچنین ذکر خیری از خانم دکتر ژاله آموزگار شد. نتايج فعالیت های اين گروه چه 
بوده؟ ديدگاه های راوی برای تأسیس اين گروه مهم و ارزشمند است که متأسفانه توضیحی در اين 
باره ندارد.  سپس به  استقالل گروه زبان و ادبیات فارسی و همچنین تأسیس اين گروه توسط دکتر 
غالمحسین يوسفی و دکتر جالل متینی در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره شد که نیاز به توضیح 
داشت.  راوی اشاره ای ناقص به فعالیت های دکتر زرينکوب در ادبیات و تاريخ دارد. بايد محفوظات 
خود از اين استاد و پژوهشگر نامدار مورد به مورد توضیح داده می شد.  در ادامه راوی در تعريف گروه 
تاريخ دانشگاه تهران، آن را ضعف تمام گروه های دانشکده  ادبیات دانسته و از به کار گیری دکتر 
عباس زرياب خويی که  او را حتی از اشپولر سرتر دانسته، دکتر مجتبی مینويی، دکتر محمد ابراهیم 
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پاريزي، دکتر شیرين بیانی و دکتر اصفهانی برای ترمیم اين ضعف نام آورده است )ص150(. 
بهنام  و جمشید  نراقی  احسان  دکتر  با همکاری  اجتماعی  علوم   دانشکده  تأسیس  به  سپس 
از دانشکده  ادبیات دارد. متأسفانه کلیه مطالب فوق الذکر فاقد هرنوع کرونولوژی  و استقالل آن 

می باشد. 

نوبتهشتم
در اين نوبت مطالب پراکنده اي در خصوص آشنايي با کلیبانسکی و تأسیس انجمن شاهنشاهی 
فلسفه  انجمن حکمت و فلسفه و تهیه مجموعه پنج جلدی منتخبات فلسفه در ايران از زرتشت تا 

پايان قاجاريه توسط راوی آمده است )ص160( .
اما بی ربط با موضوع بحث به شرح زير به میان آمده  است:  متأسفانه مطالب بسیار اساسی 
بی هیچ مقدمه ای با ذکر خیري از شاگردان سابق خود کمال خرازی وزير اسبق  خارجه، سرحدی و 
فريد زاده  از ديپلمات های وزارت خارجه و مالقات مفصلي با سید محمد خاتمی  رئیس جمهور وقت 

و تنی چند از همراهان وي در حاشیه اجالس داووس سوئیس دارد. 
در ادامه  اشاره ای به مصاحبه روزنامه آيندگان با راوي زير عنوان »کار تمدن غرب تمام است«، 
و سخنرانی در خصوص مالصدرا در دانشگاه پهلوی شیراز و تأسیس کتابخانه ای به نام وی در 
آن شهر بدون ذکر جزئیات و نقل متن موارد فوق الذکر در متن يا حاشیه رفته  است.  اشاره ای به 
همکاری با پروفسور هانری کربن در گروه فلسفه دانشگاه تهران و تهیه کتاب مشترکی به نام 
تاريخ فلسفه  اسالمی شده، بهتر بود راوی به خاطرات خود از اين دانشمند از دست رفته همراه با 

جلساتی که در محضر عالمه طباطبايی با وی در درکه تهران داشتند اشاره می کرد. 
همچنین ذکر خیری از عثمان يحیی شده که نه در متن و نه در حاشیه مطلبی پیرامون وی 
بین المللی فلسفه و عضويت  يا مؤسسه  انستیتو  ادامه بحث در خصوص  نگرديده  است.  در  ثبت 
راوی در آن شده است؛ سوابق اين مؤسسه و موضوعات مطرح شده در آن و نقش راوی برای آن 
مجموعه فاقد از هر نوع توضیحی است.  موضوع ديگری که به آن درست پرداخت نشده عضويت 
انستیتو  در هیئت مديره  انجمن فلسفه قرون وسطی است. بی هیچ مقدمه ای به رياست راوی در 

فلسفه  ايران و مالقات وی با شهبانو و تبريك ايشان به موفقیت راوی دارد. 
حدادعادل  جوادی،  نصراهلل پور  اعوانی،  غالمرضا  دکتر  همچون  ممتازی  شاگردان  به  سپس 
و جیمز موريس اشاره شده همچنین به تدريس شرح گلشن راز توسط راوی اشاره ای رفته اما از 

شاگردان اين درس، ساعات تدريس در هفته و مباحث حاصله  از آن در متن ياد نشده است.
ازموضوعات  بايد فهرستی  ياد کرده است.  زبانه جاويدان خرد  انتشار مجله چند  به  ادامه  در 
ادامه  اشاره ای  در  آورده می شد.   از هر يك  راوی  با خاطرات  اين مجموعه همراه  نويسندگان  و 
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1.  Temenos 

ناقص به  انتشار مجله تمنوس1 توسط خانم کاترين رين شاعر و محقق بريتانیايی به جای مجله 
تعطیل شده جاويدان خرد بعد از پیروزی انقالب اسالمی  تاکنون دارد. بايد تعداد مجالت منتشر شده 

و نوع روابط نويسندگان آن با راوی نیز در متن يا حاشیه آورده می شد.
اساتیدی همچون عالمه  به مطالعات فلسفی راوی و تحصیل در محضر  اشاره ای  بار ديگر 
طباطبايی، سید کاظم عصار و سید ابوالحسن رفیعی قزوينی آمده  است بهتر بود جزئیات اين فرايند 
تعلیمی  سی ساله آورده می شد.   در ادامه  اشاره ای به  انتشار بیش از پنجاه عنوان کتاب در انجمن 
حکمت و فلسفه ذکری به میان آمده بايد نام عناوين کتاب ها، مؤلفان همراه با ديدگاه راوی نسبت 
به هر يك در متن تنظیم می شد.  در همین صفحه به شیوه تصحیح و انتشار اعالم انبوه  ابو حاتم و 

نسخ بسیار پیچیده عربی دارد .
در صفحه 172، اشاره ای به عالقه هويدا به فلسفه و هانری کربن همراه با نقل داستان حضور 
هويدا در بزرگداشت کربن در دانشگاه تهران و اعطا و تدوين کتابی هفتصد صفحه ای به مناسبت 
بزرگداشت کربن توسط راوی و اعطای آن به کربن توسط هويدا نخست وزير در انجمن حکمت 
و فلسفه دارد. شايسته بود به جزئیات مطالعاتی فلسفی هويدا به علت تسلط وی به زبان عربی و 

فرانسه و انگلیسی و ديدگاه ها و نوع حمايت های او نیز اشاره می شد.
در صفحه 173، در پاسخ به سؤال چرايی پذيرش مسئولیت دفتر شهبانو فرح، مطالب متفاوت 

و متنوعی مطرح می شود.
ابتدا بدون هیچ مقدمه قبلی، خانواده همسری راوی اشاره شده است. در اين صفحه ناخواسته 
 اشاره ای به جناب آقای دکتر مسیح دانشوری، ابو زوجه راوی به بهانه درمان بیماری سل يکی از 
اعضای خانواده زاهدی به میان آمده است.  از سوی ديگر روابط عمیق میان راوی و اردشیر زاهدی 
سفیر کبیر ايران در واشنگتن، مطرح شده بايد جزئیات اين صمیمیت با استناد به وقايع اتفاق افتاده 

در آن عصر می شد.
سیاست  محوری  مختصات شخصیتی  به  اشاره ای  ناقص،  مبحث  اين  جذاب  نکات  از  يکی 
خارجی آن روز ايران يعنی زاهدی چنین آمده است. راوی می گويد: زاهدی از يك طرف آدم بی قید 
از نظر اخالقی که فرنگی ها می گويند "boy play" و از طرف ديگر اينکه  او وقتی که به  ايران 
الیزابت تیلور مشروب می خورد.   می آمد دو سه روز  می رفت مشهد زيارت و همچنین در کفش 
بايد که تدوينگران اين متن با استناد به مدارک، اين ادعا را تثبیت می کردند وگرنه  اين متن با اين 

کیفیت خالف مشی تاريخ نگاری خواهد بود.
 "Christian born new"  در معرفی شخصیت کارتر که راوی او را به نقل از منابع آن روز
يعنی دوباره به مسیحیت برگشته معرفی می نمايد، بايد اين موضوع برای اذهان تاريخ نگاران فارسی 
زبان به طور کامل بیان می شد.  تصمیم شاه برای اعزام راوی به عنوان سفیر کبیر ايران در واشنگتن 
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که آن را راوی با نقل بعضی مطالب حاشیه ای بريده رها نمود.  سؤالی که شايد راوی به آن بايد 
پاسخ می داد اين بود که نقش کارتر نو انديش مسیحی در روی کار  آمدن يك حکومت مذهبی در 
ايران چیست؟ متأسفانه مطالب طرح شده در باال بی مقدمه  از هم گسسته شده و راوی با اشاره ای 
ناقص به کنگره بین المللی معماری سنتی فلسفه و دعوت از معمار بزرگ مصری حسن فتحی با 
هدف تجديد فلسفه هنر سنتی ، همکاری پیوسته خود با شهبانو و برگزاری کنگره طب سنتی در 
شیراز را مقدم بر ادامه مباحث قبل قرار داده  است.  بهتر بود که به  اختالف میان زاهدی و هويدا 

از سوی راوی پرداخته می شد.
همچنین اشاره ای به کمیته ای متشکل از راوی، وزير دربار و رضا قطبی، نخست وزير و سفیر 
در واشنگتن در خصوص پیگیری منافع ايران در آمريکا بر اساس استراتژی شخصیتی کارتر آمده، 
اما به محتوای جلسات کمیته همراه با حوادث و رويداد ها اشاره نشده است.  چرا که  اين کمیته در 
سرنوشت آينده و تحوالت بعدی نقش کاربردی داشت. در همین جا ادعای راوی آمده که من با 
خیلی خیلی از کارهايی که آن وقت انجام می شد و اتکای زياد از حد به  امريکا، مخالف بودم؛ اين 

جمله بايد با شرحی دقیق نه تحلیل بلکه مستند اثبات می شد.
در ادامه به  اخذ مشورت توسط جورج بوش از راوی در خصوص حمله به  ايران مطرح مطرح 
شده است. اين مطلب برای تاريخ سیاست خارجی ايران از اهمیت خاصی برخوردار است.  چرا راوی 

اين موضوع را تنها به عنوان يك مطلب حاشیه ای مطرح نموده  است؟

نوبتنهم
از صفحه 179 تا 206 يك دوره فشرده مباحث مهم منجر به پیروزی انقالب به میان آمده است 
 از آن جمله بايد به موارد زير که هرکدام متأسفانه ناقص رها شده  اشاره نمود.  اول ماجرای قیام 
با حضور  جلسه ای  تشکیل  و  وقت  نخست وزير  آموزگار  دست پاچگی جمشید  و  تبريز  بهمن   29
راوی، احسان نراقی، قطبی، داريوش همايون و نخست وزير آمده است. بايد متن صورت مذاکرات 

مشخص می شد. آيا اين جلسه ضبط شده يا نه؟
همچنین بهتر بود که به نامه  آقای داريوش همايون که آن را با امضا رشیدی مطلق در روزنامه  
اطالعات و تحريك احساسات مبارزان مذهبی به واسطه توهین وی در اين روزنامه آورده می شد.  
به طور دقیق مشخص نیست که چرا راوی پیشنهاد وزارت علوم دوساله پايان سلطنت پهلوی را 

نپذيرفته  است.
و  علما  با  وی  معاشرت  سوابق  به  ابتدا  فرح،  دفتر  رياست  پذيرش  دلیل  توجیه  در  ايشان 
مراجع تقلیدی همچون عالمه طباطبايی، سید کاظم عصار، سید حسن رفیعی قزوينی، شیخ مرتضی 
خوانساری  سید احمد  شريعتمداری،  کاظم  الهی قمشه ايی،  حکیم  میالنی،  سید هادی  مطهری، 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
200

طالقانی اشاره دارد.  ای کاش، صاحب اين لحن شیرين و حافظه قوی جزئیات مراوده با آقايان علما 
را به صورت يك گنجینه ای بی طرفانه عرضه می نمود.

در ادامه راوی ضمن اشاره ای به ديدگاه های عالمه طباطبائی در خصوص حکومت اسالمی  
فلسفه و  به دوستی گفتند: بکوشید مشعل معرفت و  می گويد عالمه طباطبايی در هنگام مرگ 
عرفان را آنجا مشتعل نگاه داريد که در اينجا و در تمام دنیا خاموش نشود.  بهتر بود تا نام اين فرد 
و ديگر جزئیات و مشاهدات و خاطرات از عالمه طباطبائی از راوری پرسیده و با حفظ ترتیب زمانی 

در جاهای مختلف کتاب گنجانده می شد.
همچون  مطهری(  )شهید  مطهری  شیخ مرتضی  آقا  خصوص  در  را  مسائلی  پراکنده  به        طور 
زمانی که راوی مردد در پذيرش رياست دانشگاه  آريامهر بوده وی به  ايشان گفت: شما و من در 
يك جبهه می جنگیم و خیلی مهم است ک افرادی که متدين هستند و به  اصول اسالم اعتقاد دارند 
هر چه بیشتر سنگر های مهم مملکت را بگیرند.  همچنین راوی در بیان اختالفات میان شريعتی و 

مطهری، بدون ارائه هیچ دلیلی، مواضع مطهری را به رسمیت شناخته  است.
همچنین اشاره ای به مالقات های مکرر با يکديگر دارد. بايد به حسب امکان به جزئیات آن 
اشاره می شد. )اشاره ای به دستگیری و زندانی شدن آقای مطهری و پادرمیانی برای آزادی وی از 
سوی راوی آمده. بايد اين مطلب را به  اسناد منتشر شده يا نشده آقای مطهری ارجاع داده می شد(. 
از جمله نکات مبهم اين مباحث تأکید راوی به ناپديدشدن آقای مطهری از مالء عام چند ماه قبل 
ازپیروزی انقالب به عنوان رئیس شورای انقالب و معمای ترور وی توسط وابستگان حزب توده و 
مکالمه يکی از دوستان مشترک شان و تأکید مطهری بر انحراف در انقالب يك روز پیش از ترور 

می باشد.  ای کاش دوست تاجر لس آنجلسی راوی معرفي  و وقايع پیرامونی آن نیز آورده می شد.
در خصوص پذيرش رياست دفتر شهبانو، راوی چندين بار نظر علما را راجع به پذيرش اين 
سمت چنین آورده: آقا شما بیايید وسط که يك پلی باشد بین ما و دولت.   همچنین اشاره ای به رد 
و بدل شدن پیام هايی از سوی آيات عظام  با دربار شاه توسط راوی آمده، اما اين پیام ها و نتايج آن 

را در متن نگنجانده است.
راوی نگرانی علما را نسبت به تغییر سلطنت در چندين جای متن آورده: اگر باليی سر دولت 
اثبات اين نظر به آرای  اما برای  ايران را می گیرند.   بیايد کمونیست  ها می آيند و  ايران  پادشاهی 
رجالی همچون سید حسن مدرس اشاره دارد.  بايد ديدگاه علمای شیعه معاصر با انقالب همچون 

حاج شیخ مرتضی حائری، سید محمد محقق و ... نیز آورده می شد.
و  قم  در شهر  روحانیون  به  شاه  توهین  و حوادث 15 خرداد 42  انقالب سفید  در خصوص 
عدم حضور در رای گیری 6 بهمن 41، راوی مطالب منحصر به فردی آورده ولی متأسفانه همچون 

ديگر موضوعات رها شده  است.
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راوی سابقه آشنايی خود را با آيت اهلل خمینی به مراودات با سید جالل الدين آشتیانی شاگرد 
دروس فلسفه و عرفان ايشان می رساند.  همچنین وی او را متبحری شهیر در عرفان ابن عربی، 
مصباح االنس، مقدمه قیصری  بر قصوص و شعر و شاعری  دانسته همچنین اشاره ای به يك بار 
مالقات با ايشان دارد، بايد محتوای اين مالقات و نحوه رفتار امام خمینی را در متن می آوردند.   در 
خصوص عدم شناسايی و تسلط داخلی کشور توسط نخست وزيران آخرين دولتمردان قبل از انقالب 
را با صدراالشراف و حکیم الملك مقايسه نموده  است. در اين مقايسه آن ها را مسلط تر به  اجتماع 

مذهبی ايران دانسته است که بايد اين ادعا به طور کامل با جزئیات طرح می گرديد.
راوی سپس اشاره ای جذاب ولی ناقص به استخدام سید محمد خامنه ای برادر رهبر بعدی ايران، 
با  در گروه زبان عربی دانشکده  ادبیات دانشگاه تهران دارد. ولی اشاره ای به شیوه آشنايي خود 
ايشان ندارد. کوشندگان کتاب بايد اين مطلب را از منابع ديگر تأمین می کردند.  متأسفانه در خالل 
اين مبحث راوی به ضرورت ايجاد گروه زبان و ادبیات عربی در کشور و شیوه تأسیس آن توسط 
اين مطلب مهم در مباحث قبل  بايد  اين گروه به دکتر شهیدی دارد.  خودش و اعطای رياست 

توجیه می شد.
در خصوص بازنگری در کتب دينی مدارس، داستان جذابی را از طرح اين موضوع به شاه و 
مالقات با خانم فرخ  رو پارسا وزير آموزش پرورش وقت دارد. اما آشنايی راوی با سید محمد حسین 

بهشتی و محمد جواد با هنر، مبهم رها شده  است.
زبان  به  اسالم  واقیعت های  و  آرمان ها  نام  با  راوی  تألیفی  کتاب  به  اشاره ای  میان  اين  در 

انگلیسی آمده است.
اين  تك تك  بايد  دارد.  شهبانو  دفتر  زير نظر  سازمان   57 به  اشاره ای  راوی   95 صفحه  در 
مؤسسات با سوابق شان در متن يا حاشیه توضیح داده می شد. همچنین آمده  از سازمان جزامیان 
بازديد می کردم. چرا مصاحبه کنندگان مشاهدات راوی را در اين خصوص  و رسیدن به معلولین 

جويا نشده اند.   
از صفحه 197 تا 206، حوادث و رويداد های آخرين روزهای شاه بسیار با عجله طرح می شود.  
از جمله اشاره به مالقات روزانه راوی با شاه و ملکه  آمده بايد حوادث و رويداد های روزانه  آن روز 
کشور مورد به مورد با راوی طرح می شد و يا جزئیات نوشته يا نانوشته مالقات ها در متن گنجانده 
می شد.  همچنین باز اشاره ای به نقص وجود عبادتگاه و يا مسائلی در حوزه تظاهر دينی در دربار و 
کاخ نیاوران به میان آمده که بسیار ارزشمند و دقیق و کالبد شکافانه  است.  سپس اشاره به پیش بینی 
فضا و خاکبرداری برای ساخت يك باب مسجد توسط مهندس لرزاده در کاخ نیاوران آمده است. 

راستی سرنوشت آن مکان پیش بینی شده، چه شده  است؟
در صفحه 200 راوی ديدگاه خود را در خصوص وضعیت فرهنگی شاه و ملکه چنین عرضه 
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می دارد که شاه و شهبانو متوجه ضربه فرهنگی که  اين نوع تجدد به  ايران می زند، نبودند. بهتر بود 
تجدد و ضربه به آن، همراه با عدم دخالت و ندادن مسئولیت به طالب فارغ التحصیل از حوزه های 
علمیه قم و مشهد نیز ارائه می شد چرا که بخشی از اين فاصله فرهنگی به کار نگرفتن اين نیروهای 

مذهبی در مؤسسات آموزشی فرهنگی آن روزگار بود.
برای اولین بار نام شخصی متعهد و فعال سیاسی و دينی و يا دگر انديشی به نام سید سعید 
نورسی  روحانی نو گرا از کرد های ترکیه و مخالف آتاتورک و فتح اهلل گولن که  از فعاالن اقتصادی 
اجتماعی در ترکیه پیرو نظرات سید سعید نورسی  به میان آمده است.  اين مطلب بسیار بحث جديد 
و جذابی در حوزه  اسالم و سیاست در منطقه خاور میانه و آسیا است. چون اين تفکر و اسماء در 
ادبیات علمی  و تاريخ نگاری معاصر جايگاهی نداشته بايد با تفضیل بیشتری از سوی راوی در متن 

و يا حاشیه  ارائه می شد.
گارد  رئیس  نشاط  علی  دربار،  وزير  اردالن  اشخاصی همچون  از  مطروح  مباحث  فراخور  به 
نیاوران و احمد علی انصاری و همچنین امیراصاًلن افشار به میان آمده، ای کاش راوی از هر يك 
از اين اشخاص اگر خاطره ای به ياد داشت در متن آورده می شد.  مهم ترين نکته  اين بحث پیشنهاد 
نخست وزيری به دکتر صديقی و تنظیم  نامه »صدای انقالب« شاه  است. اين دو مبحث مهم بايد 
با ديگر منابع تطبیق و تشريح می شد بهتر آن بود که راوی محترم کمی  دلسوزانه عطش تاريخ را 

در اين دو مورد مهم سیراب می ساخت.

نوبتدهم
اين  البالی  است.  قبل  مطروح  مباحث  تکرار  مصاحبه  دهم  نوبت  10 صفحه  ابتدايی  متأسفانه 
مطالب تکراری اشاره ای به وزارت دکتر محسن نصر، پسر عمه، راوی در کابینه دکتر امینی شده 
ولی کدام وزارتخانه و مدت آن و مراودات راوی با استاد مطهری در خصوص شیوه جذب ايشان 
به واسطه تهیه مقاله ای راجع به علوم نقلی اسالمی  در آغاز دوران اسالمی در ايران برای دانشگاه 
کمبريج و همچنین تنظیم کتاب خدمات متقابل به واسطه همین همکاری آمده و باز ديدگاه عالمه 
طباطبايی نسبت به  استاد مطهری که تلف وقت در سیاست را توسط ايشان دوست نمی داشت. 
بهتر بود که راوی اطالعات بیشتری از حضور خود و استاد مطهری در جمع کانون مهندسین ايران 

در نارمك ارائه می داد.
همچنین اشاره ای مجدد به نقش واسطه گری راوی میان علما و دربار آمده و مطلب ناقصی 
در خصوص قرار مالقات و صحبت آيت اهلل شريعتمداری و شاه آمده است. راستی اين مالقات يا 

صحبت انجام شد؟
هشتاد  عملکرد  از  دفاع  ضمن  ساله،  پانصد  و  دوهزار  جشن های  حوادث  نقل  در  ديگر  بار 
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سید  چون  هنرمندانی  هنری  فعالیت های  و  قطبی  رضا  خدمات  از  يادی  مجموعه  آن  درصدی 
نورالدين رضوی، ذوالفنون و محمد رضا لطفی و اجرای تعزيه سنتی ايرانی دارد. بهتر بود در متن يا 

پاورقی با استناد به اسناد و تصاوير اين مبحث را تکمیل می کرد. 
موسیقی  هند،  کالسیك  موسیقی  به  نیز  اشاره ای  خارجی،  هنری  هئیت های  خصوص  در 
کالسیك ژاپن و موسیقی کالسیك غربی آمده  است. سپس حدود 14 صفحه به موضوع تخريب 
اطراف حرم رضوی در مشهد پرداخته شده و در خالل اين مبحث به  اختالف نظر میان شاه و ملکه 
 اشاره ای رفته  است.  مطلب مهم، طرح سه  امضايی ولیان علم و راوی است. بايد اين سند در آرشیو 

ها جست و جو می شد.
به   آبادان  نفت  کارکنان شرکت  به سفر خود و حضور در جمع  اشاره ای  راوی  از سوی ديگر 
درخواست منوچهر اقبال دارد. بايد اين موضوع نیز همراه با شرح مشاهدات وی از آبادان و صنعت 
نفت آن روز تکمیل می شد. چرا که اين مجموعه در جنگ با عراق به طور کامل تغییر پیدا کرده  است. 
در اثناي شرح مشاهدات مذهبي راوي از شاه، همچون اعتقاد به حضرت قائم )عج(، پاسداشت 
مناسبت هاي شیعي، باور به  امداد هاي غیبی، بوسیدن دست آيت اهلل بروجردی، احترام به  اعتاب 
مقدسه، شرب مشروبات غیر علني و اشاره ای به لیوان آب جین جرر در مراسم رسمی  بازديد شاه  

از شوروی آمده  است. 

نوبتیازدهم
نوبت يازدهم با بحث تکراری شیوه آشنايی با فرح آغاز می شود سپس اشاره ای ناقص به ساختار 
تفکر چپ گرايانه در ايران به میان می آيد. ای کاش اين تفاوت های فکری و عملی چپ های وابسته 

به شوروی و فرانسه در اين مقطع تاريخی طرح می گرديد. 
افخمی، دکتر فرهاد  امیر علی  به مشاوران دربار و شخص ملکه، مهندس  ادامه  اشاره ای  در 
رياحی، خانم لیلی امیرارجمند، خانم لیلی آهی و خانم خسروشاهی، کارل اشالمینگر و شجاع الدين 
شفا، کرده است ولی آوردن فهرست اين اشخاص در اين کتاب کافی نبود بايد در خصوص نوع 
ارتباطات راوی و خاطراتی از آن ها نیز پرسش هايی مطرح می شد. در ادامه مطلب بسیار مهمی در 

خصوص تعريف واژه روشنفکری از سوی راوی ارائه می گردد که مطلب قابل ِتأملی است. 
از  قطبی  رضا  و شخصیتی  اجتماعی  جايگاه   در خصوص  اظهار نظرهايی  مطالب،  تناسب  به 
سوی راوی ارائه می گردد که با ديگر تعاريف موجود در خاطرات منتشر شده به طور کامل متفاوت 
از ديگر منابع در متن يا حاشیه، تنظیم و پردازش می شد.  بايد تك تك تفاوت ها  بنابراين  است. 
البته  ادعای جامعه شناس بودن رضا قطبی چندان با عملکرد وی طبق نقل راوی در صفحات قبل 

قابل ِتوجیه نیست. 
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يکی از نکات جالب اشاره ای ژرف انديشانه به موقعیت علمی  و ذخائر معنوی نخست  وزيران 
ايران )ص266( پیش از انقالب از سوی راوی است. که شايد کمتر فرد منصفی به  اين ظرافت 
او در  با  ادامه توضیح شخصیت و جايگاه  اسداهلل علم اشاره ای به برخورد  باشد.  در  اهمیت داده 
هنگام قمه زنی روز عاشورا در مسجد ترک های تهران آورده است. راستی اين مسجد کجای شهر 
است؟ بهتر بود کمی  از خاطرات استاد در اين خصوص نیز آورده می شد.  شش صفحه پايانی اين 
مبحث به تحلیل رويکرد های فرهنگی، تضاد ها و رقابت ها میان دفتر شهبانو فرح و وزارت فرهنگ 

و هنر اختصاص دارد. 
همچنین اشاره ای به عضويت راوی در شورای عالی فرهنگ همراه با دکتر ناتل خانلری، دکتر 
ذبیح اهلل صفا، دکتر جمشید بهنام جامعه شناس و دکتر مهدی برکشلی استاد بزرگ موسیقی و مهندس 

عبداهلل رياضی آمده ولی گزارشی از عملکرد اين شورا و ساختار اداری آن آورده نشده  است. 

نوبتدوازدهم
اين بخش کتاب از صفحۀ 247 تا 267 به بحث سفر مهم راوی همراه با ملکه به عراق اختصاص 
دارد. مطالب اين بحث بسیار شفاف و دقیق با جزئیات کامل ارائه گرديده است؛ يکی از مهم ترين 
فراز های اين بحث شیوه مالقات صدام  حسین رئیس جمهور وقت عراق در يك ويالی مجلل نه 

در کاخ های سلطنتی بغداد، با هیئت ايرانی است.  
در صفحه 253 آمده:  از سال 1356 گرفتاری دينی در ايران شروع شد که پیش از آن مردم 
آيت اهلل خمینی را نمی شناختند. بهتر بود به مکاتبات و مراسالت دانشجويان داخل و خارج چپی و 
ملی با امام خمینی رجوع می شد چرا که  ايشان محور اتحاد همه گروه های مبارز سیاسی داخل و 

خارج از ايران از سال 1344 پس از تبعید ايشان به عراق است.
البته  در صفحه 254 آمده که برنامه راديويی از عراق به عنوان راديو انقالب پخش می شد؛ 

صحیح آن، راديو صدای روحانیت است.
در خصوص نحوه برخورد سفیر ايران نسبت به ورود کاروان آيت اهلل خمینی به کويت و ديدگاه 
شاه، بايد اين مطلب از آرشیو وزارت خارجه ايران ئ آرشیو دولت کويت پی جويی می شد چرا که 
راوی اولین فردی است که  از مخالفت شاه با عملکرد سفیر وقت ايران در کويت خبر می دهد و 
باز درخصوص پیغام شاه در پذيرش اين کاروان توسط امیرکويت بسیار مطلبی جديد و تازه  است.

در صفحه 255 آمده  از ايران با هواپیما های ارتشی برای آقای خمینی نان و آذوقه  ايرانی به 
بورسای ترکیه و عراق حمل می شد، بايد اين مطلب مستند می گرديد. 

در خصوص اهل سیستان  بودن آيت اهلل سیستانی رهبر کنونی شیعیان بايد يادآور شد ايشان از سادات 
سیستان است ولی پدرش اهل مشهد و از طالب و مدرسان نسل  اندر نسل آن منطقه می باشند.
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در صفحه 257 ال بالی توصیف شیوه حضور در اتاق آيت اهلل خويی، پیام مهم يك جمله ای 
ايران(.  ارتش  تفنگ های  لوله  به  ببندند  بگیرند  را  علما  ما  عمامه  بگويید  شاه  )به  آمده  ايشان 
پراکنده ای  مطالب  و  شد  قطع  خويی  آيت اهلل  با  مالقات  بحث   268 تا   258 متأسفانه  از صفحه 
در خصوص و ضعیت در بار و موقعیت شهبانو به عنوان نايب السلطنه مطرح گرديده است. از جمله 
مطالب قابل ِتأمل، فرضیه راوي در جايگزينی ازهاری به جای اويسی به دستور مسلم آمريکايی ها 

است که بايد اين مطلب به طور کامل با مستندات آن ارائه می شد.
بدون درج تاريخ و نه شیوه تنظیم متن، به سخنرانی شاه در لژيون خدمتگزاران بشر دانشگاه 

هاروارد اشاره شده است.
در چندين صفحه به طور گذرا ذکر خیری از دکتر سید مهدی پیراسته نماينده مجلس شورای 
ملی دوره 16 و 18 وزير کشور و سفیر و ... آمده  است. بهتر بود به محفوظات راوی در خصوص 

اين شخص پرداخته می شد.

نوبتسیزدهم
متأسفانه سرنوشت پیام آيت اهلل خويی که در نوبت قبل به آن اشاره شده در اين نوبت رها گرديده 
است، آيا واکنشی شاه به  اين پیام داشته يا خیر؟ در ابتدای اين بحث، راوی مقايسه ای میان افکار 
گردانندگان امور در آن دوران دارد. وی انديشه های اقتصادی را علت نارسايی امور فرهنگی تعبیر 
می نمايد. اين موضوع يکی از چالش های انقالب و ريشه های آن است که بايد با محفوظات راوی 

و مصاديق وقايع آن تلفیق و به طور روز شمار در متن تزريق می شد.
در ادامه خصوصیات انديشه های سیاسی شیعیان و اهل سنت در خصوص خالفت و سلطنت و 
عمارت مسلمین و طرح مباحث سیاسی از عهد صفوی آمده است. اين مباحث راوی را بايد تدوينگر 

محترم به  استناد و نقد تاريخ ايران به روايت دانشگاه کمبريج تحلیل و تکمیل می شد.
بحث سکوالريزم که در ادامه به آن پرداخته شده چندان تناسبی با مطالب مطروحه قبلی ندارد 
و اينکه آيا سکوالريزم در جامعه  ايرانی به جايگاهی هم رسیده يا نه، پاسخی داده نشده است. 
مطالب پراکنده و نامتناسبی با متن خاطرات در چند صفحه پیاپی آمده اما دو مطلب بسیار مهم 
بدون توضیح رها گرديده است.  اول در خصوص تغییر ساعت که راوی اين چنین روايت می کند: 
تغییر ساعت از سفارت شوروی می آمد بیرون؛ يعنی سفارت شوروی يك دستگاه خیلی خیلی قوی 
داشت برای منفی کردن همه چیز. آيا اين جمله پر اهمیت نیاز به توضیح نداشت؟ همچنین در 
خصوص تغییر تقويم و طراحی محرمانه  آن توسط شجاع الدين شفا و مهندس شريف امامی  در 

مجلس سنا و مالقات راوی با شاه در رد اين طرح، بايد به طور مفصل توضیح داده می شد. 
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نوبتچهاردهم
متأسفانه در اين نوبت 23 صفحه ای، عمده مطالب تکرار مطالب نوبت های قبلی می باشد و بحث 

جديدی به میان نیامده است.
بومی  شده است ولی هیچ کدام  برخی گرايش های  با  تفکر چپ  تلفیق  به  اشاره ای  ادامه  در 

ارتباطی با محفوظات و مکتوبات راوی ندارد. 
در صفحه 288، ذکر خیری از آقای دکتر هادی حائری شده که  او را از بنیان گذاران فرهنگ 
در دوران رضاشاه و مرد بسیار وارسته و عارف و اديب معرفی کرده است. ولی متأسفانه نه در متن 

و نه در توضیح حاشیه، گزارشی از موارد فوق الذکر ارائه نمی گردد. 
در تحلیل و تفکیك نخبگان و روشنفکری و متمايالن به چپ، مقايسه های قابل تأملی از طرف 
راوی صورت می گیرد. همچون صمد بهرنگی که  اگر به  او تیر نزده بودند و از آن باال نیانداخته 
بودند پايین کسی او را نمی شناخت )برنده جايزه سپاس، نويسنده ماهی سیاه کوچولو(.  در ادامه 

آمده شهرت و قهرمانی در چپ شدن دانش آموختگان آن دوره  است.
در صفحه 292، ادعايی در خصوص علما که می گفتند به ما وقت بدهید ما شرعأ اصالحات 
ارضی را خودمان انجام می دهیم. يکی از اين نمونه ها میرزا باقر کمره ای بود که جزوه ای در اين 
خصوص منتشر نمود. بايد راوی محترم اين نمونه ها را در تضمین فرضیه خود ارائه می کردند.  در 
همانجا باز آمده: قبل از آمدن کندی بر سر کار، برنامه دولت تقويت علما بود. اين موضوع نیز بايد 

با منابع و مستندات از سوی راوی تکمیل می شد.
بار ديگر رضا قطبی را که دارای  در صفحه 294، ال به الی تحلیل نیروهای فعال در دربار، 
گرايش عمیق مذهبی است روزه دار و نماز خوان  معرفی کرده و مسئله جذب نیروهای کار آزموده 
در  آورده  است.   را  کیا  زهرا  و  ناطق  و خانم هما  دکتر رضوانی  آقای  تاريخ همچون  برای گروه 
انگلیسی به فعالیت های دکتر لطفعلی صورتگر و جذب  خصوص گروه مترجمی  و آموزش زبان 
دکتر رضا براهنی، اشاره ای به مصداق مفسد  فی االرض بودن دکتر براهنی بدون هیچ توضیحی 

شده  است. 
از صفحه 300 تا 304 ، اشاره ای نا َرسا به حمايت های مالی از دانشگاه های آمريکايی توسط 
دربار و تشکیل کنوانسیون دانشجويان ايرانی در آمريکا شده  است. واقعیت آنکه يکی از مباحث 

مهم دهه 50 خورشیدی همین موضوع است که متأسفانه نا گفته های آن رها شده  است. 
در خصوص حمايت يك میلیون دالری از پروفسور کوئن استاد دانشگاه پرينستون برای تولید 
برنامه ای در خصوص تاريخ سلسله پهلوی در ايران آمده که بايد به طور مفصل از سوابق آشنايی 
راوی با وی نیز توضیحاتی ارائه می شد. در همانجا اشاره ای بدون توضیح به چپ گرايی اروپايی و 

آمريکايی شده  است. 
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نوبتپانزدهم
اين نوبت با بحث هايی در خصوص روشنفکران پیش از انقالب آغاز شده است و راوی اشاره ای به 
تنظیم کتاب غرب زدگی جالل آل احمد و شیوه جمع آوری آن و سخنرانی وی در دانشگاه هاروارد 

دارد. البته  اين مباحث نه در مقدمه و نه در انتها در البه الی کتاب غرب زدگی موجود نمی باشد. 
سلسله  اجراي  در  کسینجر  هنری  براي  راوي  دستیاری  مباحث  اين  خالل  در  مهم  نکته 
با  مخالف  علمی  و  فرهنگی  مشاهیر  سخنرانی  برای  هاروارد  دانشگاه  تابستانی  برنامه های 

دولت هايشان مي باشد. 
و  مشروح  به طور  بايد  تابستانی  برنامه  اين  عملکرد  گزارش  و  راوی  دستیاری  موضوع  اين 
شفاف در فصول قبل آورده می شد. باز در صفحه 307 در خالل تشريح خصوصیات توده ای ها و 
مارکسیست های اسالمی  اشاره ای به تأسیس اولین انجمن اسالمی  دانشجويان در هاروارد دارد. آيا 

اين موضوع به  اين مهمی  در حد يك اشاره سطحی بايد باقی می ماند؟
در صفحه 309، بار ديگر موضوع کتاب غرب زدگی و رابطه معنوی آل احمد و سید احمد فرديد 
به میان آمده، راوی به قول خودش او را به سفارش و مشورت دکتر يحیی مهدوی به عضويت 
گروه فلسفه دانشگاه تهران درآورده است.  شخصیت او به قبل و بعد انقالب تقسیم شده بود آيا 

همه خوانندگان با اين شخص و آثارش آشنا هستند؟
در صفحه 313 هنگام نقل خاطراتی از دکتر شريعتی اشاره ای به عضويت راوی و شیخی به 
نام شاهچراغی در اتاق فکر آنجا با دکتر شريعتی و شیخ مرتضی مطهری به دعوت آقای همايون- 
اين  دارد.   آن )ص315(  تأسیس  از  امنیت  سازمان  مالی  حمايت های  و  حسینیه  ارشاد-  مؤسس 
تاريخچه حسینیه  ارشاد،  منابع منتشر شده در خصوص  برای مثال در  بسیار مهم است  موضوع 
خصوص  در  راوی  سوی  از  خاطره ای  هیچ  ضمن  در  است  نشده  برده  شاهچراغی  و  راوی  نام 
ارائه نمی گردد.  در همان صفحه راوی فرضیه همکاری دکتر  برای حسینیه  ارشاد  فعالیت هايش 
شريعتی با سازمان امنیت را به میان آورده که شايد با توضیحات کامل تری اين مطلب از هاله 

 ابهام بیرون می آمد. 
در صفحه 315، راوی دلیل استعفای خود و آقای مطهری را از شورای حسینیه  ارشاد، سخنرانی 
آقای دکتر شريعتی در شب عاشورا با مضمون چگوارا و بیان اينکه حضرت امام حسین در واقع 
متن  در  بايد  سخنرانی  اين  متن  اينکه  اول  است.  کرده  عنوان  بوده ،  خودشان  عصر  چگوارای 
در  انتقاد هايشان  و  از صحبت ها  هیچ يك  در  مطهری  آقای  دوم:  می شد.  آورده  حاشیه  در  يا  و 
به  اسناد  بايد  بنابراين  نداشتند.  اشاره ای  مطلب  به  اين  از حسینیه  ارشاد  استعفا  داليل  خصوص 
ايشان در خصوص استعفا از حسینیه  ارشاد رجوع می شد.  در ادامه  از رويکرد های سازمان امنیت 
و جلسات با حضور ثابتی- معاون ساواک- در خصوص وضعیت دکتر شريعتی و کاربرد کتاب ها 
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و سخنرانی هايش در محافل چپی مطالبی به میان آورده است. سؤال مهم آنکه آيا دکتر شريعتی 
اسالمی  و  مارکسیست های  برای  هیجانی  عامل  يك  يا  فرانسوی(  چپ  )تفکر  چپ  به  متمايل 
اقلیت های ايرانی است، بی پاسخ می ماند.  در خالل اين مباحث اشاره ای به دوستی و همکاری با 
دکتر اسماعیل، برادر ابراهیم يزدی در بوستون و دانشگاه تهران آمده  است. بايد اين مطلب به طور 

مستقل و مجزا توضیح داده می شد. 
در صفحه 316 راوی موضوع عدم آشنايي با زندان ها را مطرح می کند )من اصاًل نمیدانستم 
زندان ها کجا است و من خودم نرفتم زندان!(، در حالی که در مباحث قبل راوی اشاره ايي به حضور 

در زندان و پیگیری آزادی شیخ مرتضي مطهری و برخی دانشجويان را مطرح می سازد. 
به  از دمشق  قدر  منصور  توسط  جنازۀ وی  برنامه  انتقال  و  دکتر شريعتی  فوت  در خصوص 
تهران، او را سفیر در سوريه معرفی می نمايد در حالی که نامبرده سفیر وقت ايران در بیروت است. 

در صفحه 321، مقايسه اي تحلیلي میان روشنفکرانی چون محمد  عبدو و اقبال الهوری و 
دکتر شريعتی و سید جمال ارائه و نیز اشاره اي به همايش اقبال شده است. همچنین خاطره جذابی 
از دعوت عالمه طباطبايی به واسطه راوی از دکتر شريعتی برای حضور در قم و تحصیل معارف 

اسالمی  در محضر ايشان آورده است. 
نکته مهم آنکه راوی، اصطالح اسالم منهای روحانیت مشهور دکتر شريعتی را، اسالم منهای 

آخوند يا اسالم منهای علما بیان می کند. 

نوبتشانزدهم
 از صفحه 326 تا351 کتاب قريب به 25 صفحه مطالب تکراری مربوط به وضعیت فرهنگی و 
برخورد با فعالیت های چپ آمده  است. در صفحه 329، هنگام طرح مسئله پذيرش رياست دفتر 
شهبانو لغت تضحیه که معنای آن باالتر از تزکیه  است به  اشتباه تذحیه نوشته شده است. در صفحه 
335، در شرح اسالم و کمونیزم به کرات مطالب متغیری طرح گرديده و ريشه آن را به شريعتی 
نسبت داده اند در حالی که در صفحه 336 اشاره ای به شخصیت محسن حنفی دانشمند مصری و 
اصطالح الیساراالسالمی  )چپ اسالمی( آمده که  اين موضوع صحیح است و ده سال قبل از طرح 

مباحث از سوی دکتر شريعتی می باشد. 
در صفحه 340، اشاره ای به حضور راوی برای تأمین سحر و افطار دانشجويان در زندان شده  

است. اين مطلب که بی مقدمه و مؤخره آمده بايد به طور کامل ارائه می شد. 
در صفحه 343، اشاره ای به تدريس راوی در دانشگاه تمپل در فیالدلفیا و تصوير شیخ فضل اهلل 
به  انضمام  اين دانشگاه  از فعالیت های راوي در  بر تمبر آمده  است. بهتر بود که گزارشی  نوری 

تصوير تمبر و شرحی از ديدگاه های شیخ فضل اهلل نیز آورده مي شد. 
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در صفحه 344، چندين بار اشاره به نامه های آيت اهلل خمینی به شاه در سال 1331 شده بايد 
متن نامه و ديدگاه های راوی نسبت به  آن در متن يا حاشیه گنجانده می شد. 

به  اسکان عالمه طباطبايی در منزل آيت اهلل خمینی و مشترکات  اشاره ای  در صفحه 346، 
فکری آن دو با يکديگر آورده است بايد اين مشترکات توضیح داده می شد. 

نوبتهفدهم
ارائه گرديده  از سوی راوی  به دامن آمريکا قرار گرفتن  اين نوبت کتاب تحلیلی در خصوص  در 
باشد چه غیره ،  امور چه شاه  دارد که   اين گردانندگان  تاريخی حکايت  همان گونه که مستندات 
در  که  هستند  قدرت ها  بلکه  اين  ندارد.  بزرگ  قدرت های  به  وابستگی  و  انتخاب  برای  اراده ای 

تقسیم بندی های منطقه ای شان دامنه نفوذ يکديگر را تعیین می کنند. 
در کنفرانس تهران در سال 1322 آمريکا و شوروی و انگلستان نفوذ آمريکا در ايران را به 

رسمیت شناختند. 
آن  اخراج سفرای  آرزوی  آمريکا  و  انگلیس  از سیاست های  انتقاد  در  راوی  در صفحه 356، 
کشور ها را دارد. درحالی که برنامه آن ها در ايران يك مجموعه  تعريف شده بود که شخصی در آن 

نقشی نداشت. يکی از مصاديق اين برنامه ها مصوبات منتشر نشده کنفرانس گوادلوپ می باشد. 
در صفحه 359، فرضیه هايي در خصوص نفوذ موساد و فعالیت های مستقیم آن در ساواک 

مطرح شده و بايد اين فرضیات با مستندات تاريخی ثابت بشود. 
شش  فیلم  به  اشاره ای  بی بی سی  مسئوالن  با  مالقات  شیوه  طرح  هنگام   ،361 صفحه   در 
قسمتی )جهان سنتی اسالم( تولیدی اين شبکه شده است، بايد گزارشی از اين فیلم و نام مقامات 

ياد شده بی بی سی نیز آورده می شد. 
در صفحه 369، اشاره ای به مالقات ملك حسین با شاه به شرح زير آمده: »من سید اوالد پیغمبر 
هستم به من اجازه بدهید من خودم می روم قم و صحبت می کنم با آيت اهلل های مهم و علمای دينی، 
ببینیم واقعا چه می خواهند؟ اگر منطقی بود و قابل ِحل با کمال میل می نشینیم با هم حلش می کنیم 
و اگر هم نبود من خودم حاضرم يك گروهی را راهنمايی کنم؛ ما بمب بريزيم روی سر اينها در قم، 

شما اعتماد نکنید به سفیر آمريکا« بايد اين مطلب راوی با منابع ديگر تطبیق داده شود. 
در صفحه 371، آمده : آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس با راوی رفت و آمد هايی داشته ولی 

هیچ گزارشی از اين رفت آمد ها ارائه نشده  است. 
در خالل نقل حوادث و رويداد های روزهای پايانی حکومت پهلوی اشاره ای به حضور راوی به 
نمايندگی از طرف ملکه برای افتتاح نمايشگاهی در ژاپن شده است، اما نشانی از  برنامه و مقدمات 

نمايشگاه و نتايج آن ديده نمی شود.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
210

نوبتهیجدهم
اين فصل از کتاب با بحث تکراري دعوت از ملکه توسط مقامات ژاپني براي افتتاح نمايشگاهي 
در روزهاي منتهي به پیروزي انقالب آغاز گرديده است.  از مطالب ناگفته روابط راوي با سفرای 
آمريکايي و انگلیسي سولیوان و سرآنتوني پارسوز، مشکالت و بحران هاي پس از خروج از ايران 
و اقامت در لندن و ورود به  امريکا، تهديدات جاني و غارت منزل راوي در تهران مي باشد.  هیچ 
توضیحي در خصوص پیشینه پرزيدنت گاردنر و روابط آن با راوي ارائه نگرديده و ناگهان خواننده 
در خالل تهديدات جاني راوي با ترجمه کتاب شیعه در اسالم عالمه طباطبايي توسط ايشان آشنا 
مي شوند. بهتر بود تا سیر تحول و تنظیم اين کتاب از ابتدا انتها براي ثبت در تاريخ ارائه مي شد، 
بارها چاپ و توزيع  بارها و  نا مأنوس  با حجمي متفاوت و مطالبي  اکنون  چرا که  اين کتاب هم 
گرديده است.  پس از يك انقطاع مفهومي اشاره اي به حضور راوي در فرانسه بدون شرح دلیل آن و 
مالقات با شاه و ملکه در مراکش و همچنین حضور در شهر کورنا واکا، پاسخ به  اتهامات احمد علی 
انصاری در کتاب من و خاندان پهلوی آمده ، ولي هیچ ارجاعي به کتاب مزبور صورت نگرفته  است. 

از صفحه 389، حدود هشت صفحه به سؤال و جواب های نا مأنوس در خصوص فعالیت های 
انتقاد شاه  از  به   اشاره ای  مباحث  اين  از ال به الی  است.  يافته  اختصاص  چپ و سیر روشنفکری 

خودش در انتخاب شريف امامی  به جای آموزگار شده که از اهمیت خاصی برخوردار است. 
صفحه 395، در خالل شرح انتقاد از اعدام مقامات حکومت پیشین پس از پیروزی انقالب، 
اشاره ای ناقص ولي بسیار مهم از آشنايی راوی با تیمسار حسن پاکروان سفیر وقت ايران در فرانسه 

و نقش وي برای حفظ جان آيت اهلل خمیني و اثبات مقام آيت اللهی ايشان آمده است. 
در صفحه 396، اشاره ای به سخنرانی راوی در خصوص فتح مکه و رفتار پیامبر با مشرکین 

آمده است  اما مکان و زمان و دلیل اين سخنرانی مفقود می باشد.

نوبتنوزدهم
 در اين بیست و يك صفحه از کتاب مباحث نظری و تحلیلی در خصوص داليل سقوط شاه و 
روابط نیروهای فعال در دربار بدون نقل خاطره ای يا ارائه سندی عرضه گرديده است.  البته  اشاره ای 
به طرح اختالس و اتهام به  اشخاص حقیقی و حقوقی توسط چپی ها به میان آمده که بايد اين 
موضوع مهم به طور مستقل ارائه می گرديد. در ادامه بدون شرح عناوين از ترجمه 25 اثر سخن به 

میان آمده  است. 
در صفحه 417، ذکر خیري از خانم پاکدامن بدون ارائه نوع فعالیت و سوابق نامبرده  آمده  است. 
فعالیت هاي  و  راوي  نقش  و جزئیات  زلزله طبس  در صفحه های 414 و 415، در خصوص 
شهبانو مطالبی آمده که بايد توضیحي تفصیلي و دقیق در متن يا حاشیه آورده مي شد.  در خصوص 
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همراهي راوي در کاروان سفر حج شاه در سال 1347 بايد با مستندات و تصاوير بي حب و بغض 
با حفظ شئونات زماني آورده مي شد. 

نوبتبیستم
و  روشنفکری  سابق  مباحث  و  نشده  پرداخته  راوی  خاطرات  کتاب  به  تا441   421 صفحه  از 
تجدد گرايی مطرح گرديده. از جمله تغییراتی که راوی در راستای شرح تحوالت فرهنگی ايران 

اشاره کرده، جايگزينی لباس باله فرانسوی به جای شلیتۀ ايرانی است. 
در صفحه 428، راوی اصطالح تجدد گرايی را معادل همان غرب زدگی يا غرب گرايی تعريف 

می نمايد. در حالی که تجدد يعنی نوگرايی و پیشرفت، غربی و شرقی ندارد. 
در صفحه 429، به نقل مراودات فکری میان راوی و داريوش شايگان و احسان نراقی اشاره ای 

گذرا شده  است. بايد جزئیات اين ديدگاه يا در متن و يا در حاشیه به تفکیك آورده  می شد. 
در صفحه 431، راوی از اصطالح غرب سنتی در مقابل تجدد گرايی مطالبی را ارائه می نمايد 

اما غرب سنتی معادل سنت گرايی است يا خیر بی نتیجه رها شده  است. 
اشاره ای به تسخیر تمدن فرنگی فخرالدين شادمان از سوی راوی شده  است بايد نقد و بررسی 

اين کتاب از ديدگاه راوی نیز آورده می شد. 
در صفحه 433، آمده: در جمهوری اسالمی  به من خیلی حمله شده  است، به طور قطع اين 
حمله ها در قالب سخنرانی و کتاب و مقاله بوده  است. بايد در متن يا حاشیه گزارش هايی از اين 

موارد  ارائه می شد. 
در صفحه 436، اشاره ای به ديدگاه سارتون در دانشگاه هاروارد پیرامون يونان و يونان آمده را 
متعلق به شرق مديترانه يعنی همان عالمی  که بعد ها جهان اسالم را تشکیل داده، دانسته است؛ 

بايد اين ديدگاه به طور مستقل مبتنی بر خاطرات راوی اثبات می شد. 

نوبتبیستویکم
از صفحۀ 443 تا 466 کتاب به نقل مکاتب فلسفی و جايگاه آن در فعالیت های علمی-  فرهنگی 
اختصاص يافته است.  از جمله نکات قابل ِتأمل اشاره ای است به سخنرانی راوی در ترکیه و موقعیت 
فکری دکتر  علی شريعتی در آن فرهنگ. مباحثی مطرح شده  اما موضوع، مکان و زمان سخنرانی 
مشخص  نمی باشد.  اشاره ای به  اولین فارغ التحصیالن فلسفه جديد دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
آمده  خوانساری  محمد  و  مجتبوی  پورحسینی، جالل الدين  ابوالقاسم  اردکانی،  داوری  دکتر  مثل 

است، بهتر بود جزئیات مراودات با راوی نیز آورده می شد. 
در صفحه 459، اشاره ای به برخی مخالفان فلسفه غرب راوی )ويتگنشتاين( در قم آمده است 
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بايد مصاديق اين مخالفت ها آورده می شد. در پايان اشاره ای به آخرين تألیف راوی به نام گلستان 
حقیقت شده اما مشخص نشده  اين کتاب به طبع رسیده است يا نه؟

نتیجهگیری:
با آنکه ضبط و تدوين خاطرات ماندگار انديشمند جهانی دنیای معاصر از اهمیت خاصي برخوردار 
است ولي متأسفانه 21 گفتار فوق هیچ يك از زواياي شخصیتي دکتر نصر را به  آيندگان عرضه 
ننموده است. در اين متن نه نشاني از تاريخ علم و نه نقل صحیحي از سنت تا پست مدرن آمده 
است. تزئین هر برگ از کتاب به عکسي بي ارتباط با محتوا و يا کم اهمیت چه لطفي داشته  است؟
چرا  خوانندگان از شرح سفر هاي راوی  از بین النهرين تا آن سوي بحار و بیش از دو هزار نقطه 
 از گیتي پهناور که ديدۀ بیناي او را زيور داده  و ديدار ها با فرهیختگان علمي فرهنگي سیاسي داشته 
است محروم بمانند؟ چرا آيندگان آگاه به شیوۀ ترجمه قرآن و يا اهتمام اين پیر فرزانه در معرفي 

اسالم به واسطه قلم و زبان گويايش نشوند؟
از خداوند طول عمر با عزت و توفیق بازنويسي مجموعه اي متناسب و در خور شأن اين فرزانه 

دهر و نشاني معرفت را مسئلت دارم. 




