
وقف های مردمی؛ آثار ماندنی بی تاریخی و جدایی اقتصاد از اسالم !
کرد؛ ح  نگاهی به امور عام المنفعه و وقف نامه حاج آقانوراهلل نجفی اصفهانیعادل پیغامی در خانه مشروطه اصفهان مطر

در بیانیه ای کــه از حاج آقا نوراهلل صادر شــده بود 
عنوان را آورده اند: »اســام در خطر است« و آقای 
دکتر نجفی فرمودند که ما می خواستیم مشابه این را امروز 
به کســبه و اصنــاف بدهیــم، احســاس می کردیم کــه اصا 
 نمی پذیرند. حتی این لفــظ را نمی توانیم بــه کار ببریم که

» اسام در خطر است.« 
گــر در حــوزه فرهنــگ بگوییم» اســام در خطر اســت«،  ما ا
به راحتــی مخاطبــان و متشــرعین از مــا می پذیرنــد؟! در 
حوزه سیاســت، وقتی می گوییم »اســام در خطر است« از 
ما می پذیرند. امــا آقای دکتر فرمودند که:چه شــده اســت 
که در عرصه  اقتصاد آن پیوســتگی بین فرهنــگ و اقتصاد، 
سیاست، حوزه نظامی و انتظامی از بین رفته است؟ در حوزه 
نظامی هم جمله »اسام در خطر است« را راحت می فهمند 
ولــی در اقتصاد مــا  نفهمیدیــم. این مشــکل، از نظــر بنده، 
برمی گردد به یک گسســت هویتی-تاریخی کــه یک خرده 
فرهنگ معارضی پیدا شــده، اقتصاد را صرفا با سودجویی 
و نفع شــخصی مســاوی کرده و بعد هم آن را از دایره اسام 
ج کرده است. برای همین وقتی من یک بار در آموزش  خار
و پرورش صحبتی داشــتم در بحث تحــول بنیادین مبنی 
بر اینکه باید یک ســاحت اقتصادی حتما به ساحت های 
ششگانه اضافه شود. یک بزرگواری آنجا گفت: می خواهی 
بچه های مــا را مــادی بار بیــاوری؟ گفتــم: نــه، می خواهم 
بچه های ما، تعلیم و تربیت اقتصادی داشته باشند، مبتنی 

بر آنچه اسام می گوید و ایران الزم دارد.
سال هاست که اقتصاد تبدیل شده به یک خرده فرهنگ 
معارض و نتیجه آن، این شده است که امروزه بین اقتصاد 
و سایر عرصه ها و ساحات زندگی مان ارتباط برقرار نکردیم 
و نمی کنیــم. مــا اقتصاددانان کــه بدتــر از مــردم و اصناف و 
کاری با تاریخ، با فرهنگ و با دین نداریم. جان  کسبه، اساسا
استوارت میل، پدر لیبرالیسم است،  می گوید کسی که جز 

اقتصاد نداند، اقتصاد را هم نمی داند. 
ما شــاید حرف های اســتوارت میل را خوانده باشیم اما به 
این نکته اش توجــه نکرده ایم که امروزه ما دانشــکده های 
گر من این جمله را در موردشان به کار  اقتصادی  داریم که ا

ببرم کــه »مــا اقتصاددانیم، لطفــا صحبت از 
تاریخ نکنید« بهشان می چسبد. 

بــی هویتــی تاریخــی، معضــل امــروز جامعه 
ماســت. وقتی یک متفکر غربــی می خواهد 
بی هویتــی تاریخــی را بــا بحث هــای اقتصاد 
مقاومتی ارتبــاط بدهــد، می گوید : امــروز هر 
ک شود، آن ملت  ملتی حافظه تاریخی اش پا
شکننده است. به نظر من، اقتصاد مقاومتی 
با انــواع بحث هایی که اقتصاددانــان دنبال 
می کنند، از قبیل؛ پول و ارز، بانک، صادرات 
و واردات، تماما سرشاخه هایی از یک ریشه  
هســتند. بخش عمده  آن ریشــه، در تاریخ و 
بی هویتی ماســت. حافظه هــای تاریخی ما 
ک شده، نه فقط دانشجوی من، بلکه خود  پا

من هم امروز، حاج آقا نوراهلل و امثال این بزرگان و مثا شرکت 
 مخمــس و شــرکت اســامیه را نمی شناســم و نشــنیده ام.
 نه تنها روش شناسی تاریخی شبیه ســازی آنها را برای حل 
مسائل امروزی بلد نیستم، بلکه اساســا کارگاهی من را بار 
نیــاورده کــه شبیه ســازی های تاریخــی بــه من یــاد بدهد، 

درحالی که در غرب فراوان اتفاق می افتد.
ما باید از تاریخ الگوها، الگوریتم ها، استراتژی ها و راهبردها 
را بگیریم. اما الزاما  انتقال تاریخی مصادیق، درست نیست. 
شــما ببینید در شــرکت اســامیه که االن مطرح شــد، چه 
اتفاقی افتاد. نهادی در دنیا ساخته شده به اسم کمپانی. 
یک امر مســتحدثه اســت و ایــن کمپانی ها دقیقا ســاخته 
شــده اند برای اســتعمار مثا کمپانی هنــد شــرقی. ولی ما 
می بینیم علمای ما از کلمه کمپانی نمی هراسند، از کلمه 
شــرکت نمی هراســند. بــه نظر مــن، بــه راحتــی کمپانــی را 
می گیرند، پیچ و مهره اش را باز می کنند، چیزی که دلشان 
می خواهد مانند  مؤانست، همراهی، همیاری و همکاری 
بین انسان ها برای حل یک مسئله را در آن تزریق می کنند، 
دوباره جمع می کنند و می گویند ما هم در مقابل آن شرکت، 
شــرکت داریم. کاری که ما امروزه نمی کنیم. گاهی وقت ها 
در الفــاظ گیــر می کنیــم، خیلی فرمالیســت شــده ایم. یک 
عده ای می گویند؛ مثا باید بانک را حذف کنیم، ولی سنت 
سلف ما این را نمی گوید. آنها ضمن اینکه در مورد محتواها 
و رویکردها حساس اند، مسئله حل می کنند، واقعیت ها را 
دنبال می کنند، دنبال بحث روزنامه ای و تئوریکی نیستند. 
همه  این بزرگوارانی که به عنوان سردمداران بیداری اسامی 
نام بــرده شــدند، بــه دنبــال حــل مســئله های واقعی اند. 
دنبال روشن فکربازی و سخنرانی نیستند. به همین دلیل 
خودشــان هم وارد مســئله های بســیار واقعی می شــوند، 
گر این گونه باشــد  همانطوری که فرمودنــد؛ نماز بر کفــن ا
نمی خوانند. ما در شبیه ســازی های تاریخی باید مواظب 
باشیم. مثا در مقوله  نساجی، در تاریخ داریم که بزرگواران 
فرمودند کــه ایرانی باید منســوج ایرانی بپوشــد، اینجا هم 
ســندهایش مرور شــد. من این را پای هوشــمندی بســیار 
عمیق فقهایمان می گذارم. هرچند که از ذهن عوام امروزی 
ما، اغلب اینها از دنیا، تاریخ و سیر پیشرفت دور 
ع  بوده اند. جنس آدم معمولی های غیر متشر
می گویند که این آخوندها اصا از تاریخ دورند. 
یکی از بزرگ ترین واقعیت ها و شواهدی که ما 
می توانیم هوشــمندی این بزرگواران را نشان 
دهیــم اینجایــی اســت کــه پــای منســوجات 

می ایستند.
 شما می دانید پایه  انقاب صنعتی، کشاورزی 
بود و در انقاب کشاورزی انگلستان پایه، بحث 
پنبه بود و انقاب صنعتی با منسوجات شروع 
شده است. منســوجات، لوکوموتیو توسعه و 

رشد صنعتی شدن یک کشور بود.
گــر آن موقــع صنعــت منســوجات را در ایران   ا
جــدی راه می انداختیــم، مســیر امروزمــان 

را نداشــتیم. مــا هــم  بــه همان مســیر صنعتــی شــدن آنها 
می پیوســتیم، البته قطعا به شــکل آنها نبــود. آن جریان، 
جریانی غیرانسانی بود چون هویت تمدنی  که غرب دارد و 
هویت تمدنی  که ســعی می کند به ما بدهــد، هویت افعال 
و امیال انسانی اســت نه هویت خود انســان. مسیر این دو 
از هم جداست. در مدرنیزاســیون و صنعتی شدن، خیلی 
انسان لگدکوب شد. اما در این بحث که امروز مولدیت کجا 
می تواند جهش گونــه افزایش پیدا کنــد، در آن زمان حوزه 
نساجی بود. این را علمای ما دریافتند هم به این دلیل که 
می خواستند به طرف مقابل ضربه بزنند، گفتند نساجی اش 
گر نساجی انگلســتان تحریم می شد،  را تحریم کن. چون ا
گر تاریخ آلمان را بخوانید خواهید دید که آلمان  بیچاره بود. ا
چگونه تا 1827، تا ناسیونالیزم اقتصادی ا  ش شکل بگیرد، 
درگیر نساجی انگلستان و سایر محصوالت انگلیسی شده 

بود و عما مستعمره  انگلیس بود. 
در تاریخ ببینید که آمریکا چگونه قبل از جنگ های شمال 
و جنوبــش در محصــوالت انگلیســی بــه ویژه منســوجات 
انگلیســی مســتعمره  انگلیــس شــده بــود. متوقــف کردن 
لوکوموتیو انگلستان به این بود که در منسوجات تحریمش 
کنند. علمای ما این استراتژی را اتخاذ کردند. و دوم اینکه 
می خواســتند لوکوموتیو ایرانی برای جهــش راه بیندازند. 
هوشــمندانه بهترین انتخاب را کرده بودنــد. ولی خب آن 
گونه که باید و شاید شکل نگرفت. حاال اما عدد و آمار نداریم 
که بگوییم در آن تاریخ، همین تاش بزرگواران چند درصد 
منســوجات ایرانــی را درون زا کــرد. امــا االن بعد از گذشــت 
بیش از 200 ســال من باید این را بدانم که منسوجات دیگر 
لوکوموتیــو رشــد اقتصــادی و مولدیــت اقتصادی نیســت. 
امروزه به کشورهایی که در منســوجات متمرکز می شوند، 

.Pajama Countries می گویند
 قبا به کشورهای تک محصولی مانند کشورهای آمریکای 
 .Banana Countries ،التین می گفتنــد کشــورهای مــوزی
اســتعاره  موز مربوط به این بود که می گفتند تو هیچی بلد 
نیستی تولید کنی پس برو موز را برداشت کن و بیار، یک پول 

بخور و نمیری گیرت بیاید.
 Pajama می گوینــد؛ ،Banana Countries امــروزه بــه جــای 
Countries .کشــورهایی ماننــد بنــگادش، اندونزی حتی 
چین. البته چین دارد صنایع نساجی اش را به کشورهای 
اقماری منتقــل می کنــد تــا Pajama نماند. چون نســاجی 
دیگر لوکوموتیو رشد نیســت، اتفاقا لوکوموتیو توقف است. 
پس باید مواظب باشیم مصداق نساجی را از آنجا نیاوریم. 
استعمارستیزی، خودباوری، خودکفایی و مستقل بودن را 

بیاوریم و بفهمیم، اما الزاما با مصادیق نیاییم.
 این یک نگرانی تاریخی است. امروز موتور رشد و لوکوموتیو 
توســعه  کشــورها، اقتصــاد دانــش بنیان اســت نــه اقتصاد 
نســاجی. همانی که مقــام معظــم رهبری ســرلوحه بحث 
اقتصاد مقاومتی دانسته اند. اما در حوزه اقتصاد مردمی، 
تمام مصادیق بزرگواران قابل انتقال و شبیه سازی تاریخی 

است.

یکی از افتخارات حوزه های علمیه شیعه و 

محمد 
حسین 
اریسیان

عالمان پــرورده شــده در آن، ورود آنان به 
مباحــث اجتماعــی و سیاســی و فرهنگی 
جامعــه اســت. اســام و خصوصا تشــیع؛ 
ورود عالمان به مسائل جامعه و همراهی 
گــون را  و هدایــت مــردم در شــرایط گونا

دستور داده است.
در طــول حضــور تشــیع در بســتر تاریــخ، رهبــران شــیعه و 
جانشــینان آنان دغدغه  مردم و مشــکات آنان را داشــته و 
دنیا را از آخرت جدا ندیده اند. به همین جهت ورود آنان را 
در جنگ و صلح و امر حکومت و سیاست و اقتصاد و تجارت 
و ... به وضوح می توان دید. حمایــت از مردم و محرومان، 
خصوصــا فقــرا،  حــوادث ایجــاد شــده توســط طبیعــت یــا 
حکومت های مســتبد و متجاوز در پرونــده عالمان واقعی 

شیعه قابل مشاهده است.
ایــن مختصــر بــه دنبــال معرفــی وقف نامــه  و فعالیت های 
عام المنفعه شهید آیت اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی 

است.
بــا توجه بــه فعالیت هــای ایشــان از دوران قاجار تــا پهلوی 
و ارتبــاط نزدیــک بــا مــردم؛ همچنین بــا عنایت بــه حضور 
گاهــی از نیازهایــی کــه  در انجمــن ملــی شــهر اصفهــان و آ
حکومت باید برای مردم فراهم کند، اقداماتی را در راستای 
اعتای جامعه انجام داه اند که در دو بخش وقفنامه و امور 
عام المنفعه یادآور می شویم. با مراجعه به متن موجود؛ امور 
مورد توجه در وقفنامه ایشان حول چند مورد مهم و اساسی 

قابل بررسی است:

    وقف برای تحصیل
در موقوفــات حــاج آقــا نــوراهلل نجفــی اهمیــت تحصیــل 
به خصوص در مــورد تحصیل علــوم دینی و توجــه به حوزه 
مشــاهده می شود. ایشــان متذکر اســت که این وقف برای 
کســانی اســت که در ایــن راه یعنــی تحصیل علــم ممحض 

شده اند. وقف برای سادات:
بــا عنایــت بــه جایــگاه ســادات مــوارد متعــدد ســفارش به 
رســیدگی آنــان چــون تحصیــل و ازدواج و توجــه ویــژه بــه 
خویشاوندان و همســایگان و همچنین مجاوران یا طاب 

سادات در وقف نامه وجود دارد.

    وقف برای مستمندان
در وقف نامه  ایشــان؛ نســبت به مســتحقین از همه اقشــار 
و به خصــوص ســادات از آنــان توجــه شــده اســت. در چند 
مورد اشاره به حمایت از فقرا و دستیگری آنان در هر طبقه 
که هســتند اعم از خویــش و ناآشــنا و تحــت عناوینی چون 
کمک به مستمندان یا صله رحم و پرداخت هزینه زندگی و 

تحصیل قابل ذکر است. 

    وقف برای ازدواج
از امور مهم و مورد نیاز به توجه که در وقف نامه مورد دقت 

قــرار گرفتــه اســت امــر ازدواج جوانــان اســت. آمــاده کردن 
زمینــه ازدواج و کمــک به این امــر خصوصا در مــورد ازدواج 
مســتمندان به ویژه ســادات از آنها در وقف نامــه مذکور در 

کید قرار گرفته شده است چند بخش مورد تا

    وقف برای قرآن
توجه به ایــن نکته که قرآن بــه عنوان آخرین کتــاب الهی و 
معجزه پیامبر اسام امانتی در دست ماست و نیاز به آموزش 
و نگهداری آن در جامعه اســامی ضروری به نظر می رسد. 
در وقف نامه آیت اهلل حــاج آقا نوراهلل نجفی هــم اهتمام به 
کتاب الهی و قــّراء قرآن و قــراردادن مســتمری برای تعظیم 

این کتاب الهی دیده می شود.

    وقف برای مراسم مذهبی و شعائر
واقف جهت تعظیم شــعائر اسامی و مذهب شــیعه موارد 
زیادی را متذکر شــده اســت. مواردی همچون برپا داشتن 
عزای اهل البیت به خصوص امام سوم شیعیان و غیر از آن  
مانند عزاداری حضرت صدیقه طاهره سام اهلل علیها و نیز 
برگزاری مراســم اعیاد مذهبی مانند عید غدیر و میاد امام 
زمان علیه الســام و اطعــام در این ایــام؛ در ایــن وقف نامه 

وجود دارد.

    وقف برای خدمات عمومی
توجه به امور عام المنفعه و خدمت رســانی به عموم مردم 
از طریق کمک های مــادی یــا کارهایی از تعلیــم یتیمان و 
فرزندان جامعه؛ نیز آموزش احکام و کســانی که به این امر 
واقف باشند، کمک به در راه ماندگان و خرید اقامی چون 
پاپوش بــرای زائرین و کمــک به آنــان و پرداخــت هزینه به 
مجاوریــن عتبات عالیات کــه زائرین را پذیرایــی می کنند و 
کمک به فقــرا ،خصوصا اقوام و خویشــان و همســایگان در 
وقف نامه آیت اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی نمونه هایی از توجه 

علما به این امور است.  

    امور عام المنفعه
دیگــر تاش هــای آیــت اهلل آقــا نــوراهلل نجفــی در راســتای 
خدمات عام المنفعه را می توان در امور ذیل مشاهده کرد:

    تاسیس مدرسه
آیت اهلل آقا نوراهلل نجفی در رساله مقیم و مسافر با اشاره به 
این مطلب که اســتبداد صاح خود را در بی ســوادی مردم 

گاه نباشند،  می نویسد:  دانسته تا از حقوق خویش آ
»باید در مملکت ترویج علم و معارف کرد، باید در تمام شهرها 
مدارس علمیــه دایر کــرد و مــدارس ابتداییه و متوســطه و 
عالیه که تمام اطفال مردم را به تعلیم و تعلم گذارد که همه 
صاحب علم و ثروت شــوند ... و بــرای اطفال فقــرا مدارس 
مجانی بــاز کنند کــه برونــد آنجا تحصیــل علوم نماینــد ... 
مســتبد می گوید صاح دولت استبداد این اســت که رعایا 
بی علم و ســواد باشــند و چیزی نفهمند و عــارف به حقوق 

خود نشوند. طبیب بی مروت خلق را رنجور می خواهد.« 
ایشــان به جهــت ارتقای ســطح اندیشــه مــردم، اقــدام به 
تاسیس مدارسی برای اطفال نمود نام هایی چون باقریه، 
حقایق، معرفت، ایمانیه، معارف و اتحاد اســامی مدارس 
مورد حمایت ایشان در آن زمان است. جهت اطفال ایتام 
نیز مدرسه ای خاص تاسیس شــد تا کسانی که در مضیقه  

مالی هستند از ادامه تحصیل باز نمانند. 

    تاسیس مریض خانه  اسالمیه
در زمــان قاجــار در اصفهــان بیمارســتانی از طــرف دولــت 
انگلســتان در اصفهــان بــه نــام مریض خانــه  انگلیســی ها 
تاسیس شده بود که در آنجا تبلبغ مسیحیت بین بیماران 
مسلمان می کرد. این خطر که مســلمانان با این وصف و با 
توجه به نبود امکانات مناسب به سمت تغییر آیین بروند، 
دغدغه ای را جهت تاسیس بیمارستانی جهت مسلمانان 
این خطه در ذهن آیت اهلل نوراهلل نجفی ایجاد کرد. در متن 
کبــر به مناســبت آیین افتتــاح مریض خانه   روزنامــه جهاد ا

اسامیه می توان این را به خوبی مشاهده کرد: 
»امــروز مأمــول چندین ســاله  مــن به حصــول پیوســته که 
مســلمانان بیمــار از قیــد اســتعاج کفــار رهایــی یافتــه و 
مستخلص شده]اند[.  این بیمارستان که به همت همراهی 
ج آن تامین می شــد؛ برای فقرا رایگان بود تا  مومنین مخار

نیاز به عنصر خارجی در ایران کمتر و کمتر شود:
کــی نیت و  ... نــواب واال محمد حســین میرزا کــه از روی پا
درستی عقیدت و فرط درایت، به فقرا و ترفیه ضعفا و ترضی 
قربا و تشــفیه مرضی به ترتیبی شایسته و اســبابی بایسته، 
مریض خانه ای موسوم به »اسامیه« اساس نهاده و مرضای 
بی بضاعت و غربای بی استطاعت را شفا داده، بدون غرض 
غذا و با عوض دوا می دهند و جراحات دلشان را مرهم. ... 
شــاید بعون اهلل مردم دیگر از شــربت مرگ اجانب نخورند و 

بیماران داخله ی ما از سموم ماران جان سالم بدر برند.«

    تاسیس قرائت خانه
با توجه به اینکه بســیاری از مــردم در آن زمان دارای ســواد 
خواندن و نوشــتن نبودند، مکانــی در محلــه دروازه دولت 
اصفهان به جهــت عموم مــردم دایر گردید تا بــا مراجعه به 
گاه شوند. دراین مکان  آنجا  از اخبار و رویدادهای مملکت آ
با توجه به اســتخدام فردی باســواد که برای مردم روزنامه 
 و مجله هــای آن زمــان را می خواند بــه قرائت خانه معروف

 شد.

    تامین امنیت راه ها
با توجه به شــرایط آن زمــان و حصــول ناامنــی در مناطقی 
از اصفهــان، تصمیــم انجمن مقــدس ملی اصفهــان که در 
راســتای کمــک بــه حکومــت مرکــزی جهــت نظــم جامعه 
تاســیس شــده بود بر این قــرار گرفــت تــا از حکومت جهت 
حمایت از قوای نظامی در راستای امنیت کمک گرفته شود 

و کمبود آن را نیز خود ایشان متقبل شدند. 
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آشنایی با خانه مشروطه اصفهان

خانه مشروطیت در کجای نصف جهان واقع شده است؟
مردم درحال زندگی می کنند ، آنها برای 

حکیمه 
غفاریان

آینده خود برنامه ریزی می کنند و نگران 
آن هســتند.  مطالعــه  تاریــخ گذشــته، 
بســیار مفید اســت  وســیر در تاریخ چراغ 
روشنی برای رقم زدن آینده ای درخشان 
اســت.   خانــه مشــروطیت اصفهــان در 
محور دولتخانه صفوی، ضلع شرقی میدان نقش جهان 
یکی از خانه های قدیمــی دوران قاجاریه کــه دیوارهای 
بلند، پنجره های چوبی با شیشه های رنگی ، حیاط های 
تودرتــو ، باغچه هــای وســیع و درختــان درهــم تنیــده با 
صدای شرشــر فواره هــای آب و تاثیــر مســتقیم آن برروح 
افراد انکارناپذیر است .  تاثیرگذاری ســاخت این خانه بر 
کنان آن هم بخشــی از قیام بزرگ مشروطیت  روحیه ســا
اصفهان است ، خانه ای که در حال حاضر به عنوان موزه 
قرار دارد و متعلق به بزرگ مرد تاریخ ، شهید آیت اهلل حاج 
آقا نوراهلل نجفی اصفهانی است مردی که روزگاری لرزه بر 
انــدام دشــمنانش می انداخــت و بنیانگذار مشــروطیت 

اصفهان بود. 
بر همگان واضح اســت کــه کشــورها و تمدن ها بــه اعتا 
نمی رســند مگر با تامل و عبرت درگذشــته خــود. چگونه 
کــردن از  تاریــخ ، تفکــر، تمــدن را بــه مخاطــب منتقــل 
اساســی ترین ســواالت و دغدغه خانه موزه مشــروطیت 
اصفهــان اســت.  بازدیــد از خانــه مشــروطیت فرصــت 
مناسبی برای کسب اطاعات گذشته را فراهم می سازد. 
قــدم زدن از اتاق هــای تودرتــو که پیامشــان این اســت: 
اســتبداد نــه، مشــروطیت آری و هــم نشــینی مســالمت 
آمیــز تاریــخ و معمــاری همــگان را بــه دیــدن ایــن خانــه 
موزه دعوت می کند.  ســعی شده با شــیوه های جدید و 
کارآمد بهترین قالب انتقال مفاهیم برای آشنایی بیشتر 

بازدیدکنندگان با تاریخ پرفراز و نشــیب مردم با مبارزات 
درمقابل استعمارگران صورت بگیرد. 

محتوای قابل ارائــه و برنامه ریزی اجرایــی در این موزه ، 
با توجه به ترکیب سنی و پایه تحصیلی متفاوت است و با 

ادبیات متناسب هرسن عنوان می شود.
 ایــن مجموعــه نیــز براســاس اردوهــای دانــش آمــوزی ، 
دانشجویی کارهای متنوعی را برنامه ریزی کرده است. 
دانش آموزان در این خانه موزه ، تاریخ را از نزدیک لمس 

می کنند :
     درونــی کردن انگیــزه مطالعــه و لذت یادگیــری برای 
دانــش آمــوزان به گونــه ای اســت که لــذت یادگیــری نیز 

مانند دیگر لذایذ زندگی برایشان خوشایند باشد.

     آشــنایی بــا قهرمانــان و ســتاره هــای تاریخ ایــران در 
ح هفت قهرمان - هفت قصه. قالب تدوین و اجرای طر

     تدبیر در احوال گذشــتگان و ملموس شدن مفاهیم 
ارزشمندی مثل خودباوری، هویت ملی در قالب برگزاری 
کارگاه هــای تخصصی ویــژه دانش آموزان و دانشــجویان 
به عنــوان ابزاری ســازنده و مفیــد در ارائه ســه کلیــد واژه 

تاریخ ، تفکر و تمدن .
کــردن درس تاریــخ ، مطالعــات       شــیرین و جــذاب 

اجتماعی با بهره گیری از جاذبه های فضای تاریخی.
     برگزاری برنامه های متنوع هنری - نمایشــی؛ مانند 
مسابقه عکاســی با عنوان ســایه نور و اجرای برنامه تئاتر 
تاریخــی دود بیــداد بــه مناســبت تاریــخ صــدور فتــوای 

کو . تحریم تنبا
     برگــزاری نشســت هــای تخصصــی کــودک و میــراث 
کتــاب ، برگــزاری  گذشــتگان همــراه بــا تهیــه و چــاپ 
کارگاه های نقاشی و تاریخ ، کارگاه اسطوره ها وسفرهای 

قهرمانی ، مسابقه در قالب نقشه گنج تاریخی. 
     و ...

خانــه مــوزه مشــروطیت اصفهــان پژوهشــگاه تاریــخ و 
سیاست توانسته با انجام فعالیت های گسترده در حوزه 
کودک و تاریخ، موضوع کودک و نوجوان را برای مجموعه 

تبدیل به یک ضرورت کند.
در پایان ، در این خانه قدیمی تاریخ به زیبایی در حرکت 

است و همه چیز برایت حرف دارد. 

 جان استوارت 
میل، پدر 

لیبرالیسم  
 می گوید 
 کسی که 

جز اقتصاد 
 نداند، 

اقتصاد را هم 
نمی داند


