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)ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻓﺰودهﻫﺎ(

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب:

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
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در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﮐﺘﺎب »ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮥ رﺳﻮل ﺟﻌﺮﯾﺎن ،ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﺎز و
ﮐﺎر ﻧﮫﺎد روﺣﺎﻧﯿﺖ را در ھﻔﺖ دھﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎرۀ
ﻻﯾﻪھﺎی دروﻧﯽ ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﻪ ﻧﺸﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ،ذﮐﺮ ﻧﺎم دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و
ً
اﺻﻼﺣﮕﺮان دﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ً
ذﮐﺮی رﻓﺘﻪ و  -ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ـ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﻧﮫﻀﺖ روﺷﻨﮕﺮی دﯾﻨﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﻧﮫﺎد
ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﺶ را
اﺛﺮ ﻣﮫﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﮋوھﺶھﺎی دﯾﻨﯽ ،و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖھﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻓﺮاھﻢ
آوردن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف در
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮﯾﮫﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ ﺳ ﹼﻴﺪﻧﺎ ﹼ

ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۵۷آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رھﺒﺮی اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﮑﻮﻻر در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان
ّﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺬھﺐ و ﻣﺬھﺒﯽھﺎ و
ﺳﻨﺖھﺎ اﻓﺘﺎد و اﺳﺎس ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ را ھﺪف ﻗﺮار داد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ را از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ،ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و درﺟﺎزدن
ﺗﺠﺪد ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ّ
اﯾﺮان را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ّ
ﺳﻨﺘﯽ و دﯾﻦ و وﺟﻮد ﻣﺪاﻓﻌﺎن آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻃﺒﻞ اﻧﺸﻘﺎق ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﻓﺘﻨﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺒﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻃﻨﺰ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻃﻨﺰھﺎ
و اﺷﻌﺎر و ھﺰلھﺎ و ھﺠﻮھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻓﺘﺎده و دواوﯾﻦ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی
ﺧﻮد را ﭘﺮ از اﺳﺘﮫﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ارزشھﺎی ﻣﮫﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺎب
ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهایھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ رھﺒﺮی ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزﻧﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪھﺎی ﮔﺴﺘﺮده از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؟ و...
ّ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻗﯿﺎم ﺧﺮداد  ۴۲ﺗﺎ ﺑﮫﻤﻦ  ،۵۷روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ھﻤﮕﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ّ
ﺗﺠﺪد ﺻﻮری ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و آﻧﺎن
را در ﻣﺴﯿﺮی اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻮﮔﺮا را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ و رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ
دﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ؟

۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺗﺎ ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺬھﺐ در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه از ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﺬف ﻧﺸﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ ،ﺑﺮدن وی از اﯾﺮان ،ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵۷را ﭘﺪﯾﺪ آورد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ
ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۵۵و اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ،ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻮﺷﺰد
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺎه آن را ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را
ﻣﮫﻢ ﺷﻤﺮدَ .ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺟﻮاب ﺳﺎﻟﯿﻮان را ﺧﻮاھﺪ داد و ﺑﻪ او ﺧﻮاھﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﺷﭙﺸﻮ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ  .١ﺷﺎه ھﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه را داﺷﺖ
و در ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﮐﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻮزۀ ﻧﺠﻒ
٢
ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﺴﺎط آﺧﻮﻧﺪ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ و ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ در روزھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ) ۱۳۲۰زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ رﺿﺎﺷﺎه( ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ دورهای ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ،و ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺣﯿﺎی دﯾﻦ
ﯾﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ،
دﯾﻦ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﺰوا ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،آن را در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﺪﯾﺪی را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ،در دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻼش
ّ
ﻣﻨﻈﻢ ّ
اﻋﻢ از ﮔﺮوهھﺎ ،اﺣﺰاب ،اﻧﺠﻤﻦھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﺸﮑﻞھﺎی
ﻣﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ،ﺷﻤﺎری اﻓﺮاد را در ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد درآورده و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ،در ﭘﮫﻨﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دوم ،ﺗﻼش
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
 -١ﺧﺎﻃﺮات َﻋﻠﻢ ،ج  ،۶ص -۴۵۸
 -٢ھﻤﺎن ،ص ۴۳ـ.۴۴

ﻣﻘﺪﻣﻪ

۳

ﻣﻮجھﺎی ﻓﮑﺮی ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﺎﺻﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﺎب »ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﮐﺘﺎب در
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺮدو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ّ
اﻋﻢ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آن ،ﺣﺰب و ﯾﺎ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا رھﺒﺮی ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻓﺘﺎد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺒﺐ
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰۀ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺬف اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ھﺠﻮم وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ آن دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻈﺎھﺮ
دﯾﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ،ﺑﺎزار ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن را ﻧﻔﻮذ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ،درﺑﺎرۀ دﯾﻦ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﮑﺎر دﯾﻨﯽ ﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن دﯾﻦ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺗﺼﻮری از آن داﺷﺘﻨﺪ.
دوم :ارﺗﺒﺎط ،ﭘﯿﻮﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻔﻆ دﯾﻦ و ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ّ
ﺗﺸﮑﻞھﺎ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ در ﻓﻀﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ
رﺳﻤﯽ و ﺳﻨﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﺻﻼح ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ
و ﻣﺬھﺐ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪود اﯾﻦ اﺻﻼحﮔﺮی ،ﺑﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ّ
ﺳﻮم :اﻋﺘﻘﺎد رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺪاﺧﻠﮥ دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن ﻣﺬھﺐ و ﻃﺮح آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﭼﻪ ﮔﺮوهھﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭼﮫﺎرم :ﺷﻨﺎﺧﺖ اھﺪاف اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ھﺪﻓﺸﺎن اﺣﯿﺎی دﯾﻦ و
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم؟ ﻃﺒﻌﺎ ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻣﺬھﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ اﺻﻼح
ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺎم ﺗﺌﻮری و
ّ
ﻋﻤﻞ دﯾﺪﮔﺎه آن ﺗﺸﮑﻞ ،روﺷﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞھﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﺎن از دﯾﻦ و ﻣﮫﻢﺗﺮ از ھﻤﻪ،
روﯾﺎروﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮ ،اﻋﻢ از ﭼﭗ و راﺳﺖ ،آن ھﻢ در ﺟﮫﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺮدن و ﻧﻮ
ﮐﺮدن دﯾﻦ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻋﺒﺮتآﻓﺮﯾﻦ

۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺮور
ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺗﺠﺮﺑﮥ روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﺣﺰاب ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﯽرﯾﺸﻪ ،در داﻣﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮو ﻏﻠﻄﯿﺪﻧﺪ و دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎره اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ؛ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻏﺮب ﮔﺮه ﺧﻮرد و ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ از زاوﯾﮥ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،دﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد؛ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻣﻘﺪورات ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺒﻮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﺘﻮن ﭼﺎﭘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ در ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه،
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻔﺎھﯽ ،ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﺨﺎص ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺎورﻗﯽ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻗﻄﺮهای اﺳﺖ از درﯾﺎی ﺗﮑﺎﭘﻮھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف
ﻧﺠﺎت اﺳﻼم ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده و ھﺪﻓﺶ زاوﯾﮥ ﻋﺮﯾﻀﯽ را از رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻦ از ّ
ﺗﺤﺠﺮ و
ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮدن اﺳﻼم از اﻧﺤﺮاف و ﺧﺮاﻓﻪ ،ﺗﺎ ﻓﺮو ﻏﻠﻄﺎﻧﺪن آن در ﮔﺮداب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪن و
ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎﺗﺶ ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ راھﺒﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ درﺧﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮥ
ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ آن در ﻣﺘﻦ روﯾﺪادھﺎی اﯾﻦ دوره ،و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رخ داده و
ﺧﻮاھﺪ داد.
روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،روﯾﮑﺮدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .در واﻗﻊ ،دﺳﺘﻤﺎﯾﻪھﺎی اوﻟﯿﮥ ﻣﺆﻟﻒ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس دادهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﻠﺒﮥ آنھﺎ را ﺑﺮ
ّ
ً
ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺳﮑﻮﻻرّ ،
اﻋﻢ از ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ.
روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ ،روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻤﻨﺪی وﯾﮋه آنھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ از
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚ و داﻧﺶ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

۵

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ،روش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﯾﻦ روش از آن رو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،روی ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت
و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و اﻓﮑﺎر و ﺗﻌﺎﻣﻞ آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روزﺷﻤﺎر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﺸﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﻧﺤﻠﮥ ﻓﮑﺮی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ،ﮔﺎه ﺑﻪ رﯾﺸﻪھﺎ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪھﺎ و ﺑﺮگھﺎی
آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺑﻌﺪاز اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ذھﻨﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ادواری ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ھﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮھﻪھﺎی ّ
ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیھﺎی راﯾﺞ در ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ و ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﯾﻦ روش را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﺑﺮآﻣﺪن ﮐﺘﺎبھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ،داﻧﺴﺖ.
ﭼﺎپ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ و اﺻﻼﺣﺎت و اﻓﺰودهھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپھﺎی ﻧﮫﻢ و ﯾﺎزدھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﻮارد رﯾﺰ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ،ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ده ﺳﺎل ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﺬرد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﺪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را دو دﺳﺘﻪ ﮐﺮدّ :اول ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺘﺎب را ھﺪف
ً
ﻗﺮار داده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺷﮑﺎﻻت آﻧﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ
ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﺪارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
ّ
ذھﻨﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دو ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻗﺪری روال ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ھﻢ زده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ دو ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ردﯾﻒ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎدی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ھﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺘﺎب
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن وﺣﺸﯽ اﺳﺖ ک ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎخ و ﺑﺮگھﺎی آن ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺗﺎه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻢ ﺳﺨﻦ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ّ
ﺗﺘﺒﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدم
و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻓﺰونﺗﺮی ﻧﻮﺷﺘﻢ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد و ﻓﺮاوان
درﺑﺎرهاش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رھﺎ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎه ﺗﻮازن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﺳﺘﮥ دوم ﻧﻘﺪھﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آنھﺎ را ﻣﻮرد
ً
اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻨﺒﮥ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﺒﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎراﻧﻪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺳﮫﻢ آن ﮔﺮوه را ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار دھﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎهھﺎی ﺧﺎص،
آن ھﻢ از ﻃﺮف اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﺮاد ﺧﺎص ﺧﻮد را
دارد .آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ درﻧﻘﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد ،ﻗﺪری
ﺗﻨﺪروی ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،از ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ھﺪف ﻗﺮار داده و اﻏﻼط و اﺷﮑﺎﻻت
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﺣﻮادث ﺗﺬﮐﺮ داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﺑﺖ ھﻤﮥ آنھﺎ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار و ّﻣﻨﺖﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻋﺰﯾﺰان ھﺴﺘﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ اھﻤﯿﺖ را داﺷﺖ.
ﺗﻼش ﮐﺮدم ھﺮﭼﻪ از آن ﻧﻘﺪھﺎ وارد اﺳﺖ ،در ﻣﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻢ.
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺮﯾﮏ درﺳﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﺷﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺎﯾﺪ از آن روی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد وارد ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ روﻧﺪ اﺣﯿﺎی ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ در
اﯾﺮان ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی دوم ،آن ھﻢ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ً
ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﻓﺪاﮐﺎر اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺳﮫﻢ اﻣﺎم راﺣﻞ /در ﺳﻄﺢ
رھﺒﺮی و ﮔﺮدآوری ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی از آنھﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل
اﻧﻘﻼﺑﯽ و اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی و روی
ﮐﺎر آوردن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ً
ّ
در ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ و ﻃﺒﻌﺎ ھﻔﺘﻢ ،دو ﺳﺮی ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ روی ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب
و دﯾﮕﺮی روی ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﭘﺎورﻗﯽھﺎ درج ﺷﺪ .اﯾﻦ دوﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﯾﮑﯽ
ازﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺰوهای از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ اﯾﺸﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻮاﺷﯽ ﯾﺎده ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﺎپ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ آنھﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ھﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﭼﺎپھﺎی ﺑﻌﺪی ،آنھﺎ را در ﺟﺎی ﺧﻮد آوردم .دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

۷

ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﭼﺎپ ﭘﻨﭽﻢ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدﻧﺪ؛ از ﻋﻨﺎﯾﺖ
ھﺮدو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار و ّﻣﻨﺖﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن ھﺴﺘﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ از ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ـ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و ذﮐﺮﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮدـ
ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻨﺪه را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎزه ،اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و
ارزﺷﻤﻨﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﮫﺎر اﻣﺘﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ً
ً
ً
ً
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ اﯾﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اوﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺣﻘﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ،ﺧﻄﺎ و ﻏﻔﻠﺖ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻨﺪه را
ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻣﺎ ،و ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ھﻤﻪ زﻣﺎنھﺎ،
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاراﺳﺖ.
 ۱۴ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  - ۱۳۸۹رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن

ﻣﺮور آﻏﺎزﯾﻦ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه و ﺗﺒﻌﯿﺪ وی در  ۲۵ﺷﮫﺮﯾﻮر ۱۳۲۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دورۀ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ـ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ـ در ﻏﻔﻠﺖ ّ
ﺗﺠﺪد ،آن ھﻢ از ﻧﻮع
آﻣﺮاﻧﻪ و دﺳﺘﻮری آن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻮسھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﺒﺎره ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺧﻮد را از اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎھﯽ آزاد و رھﺎ دﯾﺪﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﺪن ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎج
آﻗﺎﻧﻮراﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در ﻗﻢ در ﺳﺎل ۱۳۰۶ش ،ﻗﯿﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد در ﺳﺎل  ۱۳۱۴و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﭼﺮاغ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را
روﺷﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم در روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ّ
ﺗﺠﺪد و در ﮔﻤﺎن و ّ
ﺗﻮھﻢ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ّ
ﺣﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد و در اﯾﺮان ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺘﺎزی و ﺗﺤﻤﯿﻞ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺳﻨﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ھﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰارھﺎ ﺑﯿﺶ از
ھﻤﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا از ﺳﻮی ﻣﺸﺎوران ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎه ،اﺻﻞ ﺑﺮ
»ﺗﺠﺪد« ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﮐﮫﻨﻪ و ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺿﺪ
ّ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮ راه ّ
ّ
ﺗﺠﺪد و ﻧﻮ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺗﻤﺪن
ﻣﯽآﻣﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ و اﺻﻼح آن ﺑﻪ
ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﺪرن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ھﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻨﺖﮔﺮا را ﺗﺎ ﺣﺪودی راﺿﯽ
ﻧﮕﺎه دارد و ھﻢ ﺑﺎ اھﺪاف ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ رژﯾﻢ ھﻤﺨﻮان و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺮدن رﺿﺎﺷﺎه ازاﯾﺮان ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی و ﮔﺴﺴﺘﻦ
ﻧﻈﺎم ارﺗﺶ و اﻣﻨﯿﻪ و ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺎﺷﯽ از آﻏﺎز
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای آزاد ﺷﺪن ﻣﺮدم از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
ً
در ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوهھﺎ و اﺣﺰاب زﯾﺎدی از دل ﻣﺮدم ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
روسھﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﺮان را در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ،ﻣﺮام و آرﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻼش

۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳روﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎنھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﮫﺮان
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﮫﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو از ﻃﺮف اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻮروی در دﻓﺎع از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺎﺟﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﭼﺮﭼﯿﻞ و روزوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ۲۷) ،
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ۵ /۱۹۴۳ـ ۹آذر  (۱۳۲۲اوﺿﺎع اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ
از آن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﻓﺮﻗﮥ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن روﺑﻪرو ﺑﻮد
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﻮرش ﭘﯿﺸﻪوری در آذر ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ و آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان
ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .اﮐﻨﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﺷﻮد.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎ ل ۱۳۲۷ﺷﺎه ﺟﻮان ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
در ﺑﺮد ،ﺑﺎ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ روش اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ھﮋﯾﺮ در آﺑﺎن ﺳﺎل  ۲۸آن ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اوﺿﺎع ﭼﻨﺪان در ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ راه ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﻤﻪ آزاد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺑﺤﺚ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ روسھﺎ ﺳﺨﻦ از اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻗﯿﺐ دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺣﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺨﺖ و ﺻﻠﺐ رزمآرا
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺮور رزمآرا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم رخ داد ،راه را ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ.
از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﺗﺎ  ۲۸ﻣﺮداد  ۳۲اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﮥ ﯾﮏ دورۀ آزاد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از آن ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺪی ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺳﮫﻤﯽ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺖ
ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺒﺪاد ،در ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،راه ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ھﻤﻮار ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻪ
از زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺴﻠﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺠﺪد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر
از ﻃﺮﯾﻖ زور ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺮور آﻏﺎزﯾﻦ
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ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﮑﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻠﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ:
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ :در آﻏﺎز رھﺎﯾﯽ از ﻗﯿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺷﻤﺎری از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﻏﯿﺮ
روﺣﺎﻧﯽ ـ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون آن ـ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻓﻀﺎی
ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم دورۀ رﺿﺎ ﺷﺎه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از
وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎھﯽ روی اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ را از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ،
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ١ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه،
آﻣﻮزهھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ او ھﻢ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﯿﻦ
اﺻﻞ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ و از ﺟﻤﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه
وارد ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻓﮑﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺬھﺒﯽ و ارﺗﺒﺎط آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ھﺪف ﻣﺎ دراﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮح
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻓﺎع از دﯾﻦ ،ﻋﺮﺿﮥ آن و ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯿﺎی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ دھﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ :ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول )۱۹۱۴ـ (۱۹۱۸ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در
ﺷﻮروی اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ .دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از
ﺟﻨﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۲ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻧﯿﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ ازآن،
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻧﻔﺮی از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
 -١ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﻟﻔﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺳﺎلھﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﺠﻒ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،در دام ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی در
ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ از دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽدھﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﻨﺞ زری ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺧﺎﮐﺪان ،ﺻﺺ  ۲۲۴و ﺑﻌﺪ از آن( دﻗﯿﻘﺎ آﻣﻮزهھﺎی ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎھﯽ را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮۀ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ،از ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﻣﺮه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺧﺪاد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.

۱۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺮدۀ آﻟﻤﺎن ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ـ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻋﺎدی و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ـ ﮐﻪ در زﻧﺪان رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺮد ـ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ رﺿﺎﺧﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ١ .ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺣﺰب ﺗﻮده  ٢ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ روسھﺎ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب اﺣﺰاب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،و زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ در داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ آن روزﮔﺎر و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰش از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۶دﭼﺎر ﺑﺤﺮان و ﺳﭙﺲ اﻧﺸﻌﺎب
ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ھﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺶ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﺳﻼﻣﯽ ،روز ﺑﻪ روز از ﺑﺪﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮان ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺑﻌﺪھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪتھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺛﺎری اﻋﻢ از ﺧﺎﻃﺮات و اﺳﻨﺎد در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﭼﭗ در
اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد.
ّ
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻠﯽ :اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎﻗﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ رھﺒﺮی
اﯾﻨﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،در اوج ﻗﺪرت رﺿﺎﺷﺎه زﻧﺪاﻧﯽای ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺣﺰاب
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۹اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در آن ﺣﺎل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺣﺰاب ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻔﺮ و ﺗﺮس از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ رھﺒﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
 -١ﮔﻮاﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﮥ آﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان آﻧﺎن )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺑﺎره ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه( ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
 -٢ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪ ،ص .۱۵۱

ﻣﺮور آﻏﺎزﯾﻦ

۱۳

اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﮑﺮی ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﯽ و ھﻔﺖ ﺳﺎل ،ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ،ھﺮ ﮐﺪام ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع
زاﯾﺶ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺗﻤﺎﯾﻼت
رھﺒﺮان آن و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ھﺮ
ّ
ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﺮ ﺗﺸﮑﻠﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آن ﻧﯿﺎز را ﺷﻨﺎﺧﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه،
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺆاﻟﯽ و ﺑﺮآوردن ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﭘﺎی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦھﺎ ،ﮐﺎﻧﻮنھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺣﺰاب ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻗﺪرت ،اﻗﺪام ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﻞھﺎ ﮐﻪ از روی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎ ،ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ھﺮ روز ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﭘﮋوھﺶ ،ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ در ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎر ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.
ً
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی در ﺳﺎل  ۴۰ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﺮای
آن اھﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ دارد و در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ ھﺪﻓﺶ اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد؟ ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و
ّ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را در ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ ،راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺘﺎر آﻧﺎن را دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﻢ و در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻓﮑﺮی دورۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ۲۰ﺗﺎ ﺑﮫﻤﻦ ۵۷
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻘﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﺿﺎ ع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ

۱۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دارد .در
واﻗﻊ ،ﺛﻤﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ درا ﯾﻦ دوره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﮑﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ آن از دل ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ،ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دورۀ  ۳۷ﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﯾﮏ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﺗﻮان دوران ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ را »دوران ّ
ﺗﺠﺪد« ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﺗﺠﺪدی ﮐﻪ از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮف در
ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ و ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﻈﺎم اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از دﺳﺖ رﺿﺎﺧﺎن ،اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺎ
اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻄﺤﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﮫﺶ را در ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ودﯾﮕﺮ
ّ
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﻮدش ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺪرن ﭘﮫﻠﻮی دوم رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ
و از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ و ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﻗﻠﻤﯽ ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ راھﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﺪدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻗﺪاﻣﺎت رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز و ﻇﮫﻮر
ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ُﺑﻌﺪ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ّ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ّ
ﺣﺮﮐﺖ ّ
ﺗﺠﺪد ﺳﺘﯿﺰی در درون آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺪد ﺧﻮاھﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺘﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از
روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻗﺮﺗﯽ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ
آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪن ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﮥ اﺳﻼم و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
راھﺶ را اداﻣﻪ داد .ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ...ھﻤﻪ از ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺪد ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس ﻓﮑﺮی ،اﻋﻢ از داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻣﺴﺎﺟﺪ و
ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺑﮫﻤﻦ  ۵۷ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
***

ﻓﺼﻞ ّاول:
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ّ
 -۱ﻓﻌﺎلﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در دﻫﮥ  ۱۳۲۰و ۱۳۳۰

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۱۳۰۰
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و روﻧﺪ ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮۀ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺬھﺐ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ﺑﻮد ،ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ
ﺗﻼشھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺣﯿﺎی روﻧﺪ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس آن اﻧﻄﺒﺎق دﯾﻦ
ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮی دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻃﯽ ﯾﮏ دورۀ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،ﺷﮑﺎف اﻓﺘﺎد .ھﺮ ﺑﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﺗﻼﺷﯽ را در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﺤﺮانھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﺗﺌﻮریھﺎ و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ ١ .در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ،ﺑﺎ
 -١ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺟﺪی و ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮫﻢ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۰۱ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼم« در ﺗﮫﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮام ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺷﮕﻔﺘﯽ داﺷﺖ ،آن ھﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺨﺶ اول آن ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ »ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم«
و ﺑﺨﺶ دوم »ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺮان« ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶ اول از »ﮐﻮﺷﺶ در ازدﯾﺎد ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﻼﻣﯿﺖ و ﺣﻔﻆ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم و ﺗﮫﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻘﺮار رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ِﻓﺮق و اﺣﺰاب و ﻣﺠﺎﻣﻊ
و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﻞ و دول اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف و اﺗﺤﺎد اﺳﻼم« و »ﮔﺴﯿﻞ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« و
اﺻﻮل ﺷﮕﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ اروﭘﺎ و
آ ﮔﺎهﮐﺮدن دﻧﯿﺎی ﺳﺮﮔﺸﺘﮥ اﻣﺮوزه و ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم و
ّ
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ« و اﯾﻨﮑﻪ »ﺑﺎﯾﺪ داﯾﺮۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد« )ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ،
ص  ،۵۰۲اﺻﻞ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﺸﻦ ،ش  ،۳۴ﺳﺎل ۱۳۰۱ش( .اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ در اوج
ﻓﺸﺎرھﺎی اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﻦ آن ﺑﻮد و در ھﻤﯿﻦ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ از »آزادی و اﺳﺘﻘﻼل

۱۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮآﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎه رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺬاﺷﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺰوا
رﻓﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻨﻮز ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻗﺪرت زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﺟﺒﺎر رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ،
اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﻮد.
ّ
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ دروۀ رﺿﺎﺧﺎن ،دورۀ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺳﻨﺖھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی
ﻣﺪﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و
اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎن ،ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪودی اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ در ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ١ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه رﺿﺎﺧﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ را
ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎرش ﻗﺮار داده ﺑﻮد .در اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺘﺠﺪد و ﻧﻮﮔﺮا ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ آن
ھﻤﺮاھﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ آﻧﺎن در ﺑﺎرۀ آداب ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ،
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اوج ﺿﺪﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ
ﺷﮫﺮﯾﻮر ۱۳۲۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٢ .ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی دورۀ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺑﺴﺖ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺮای رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎم دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« ھﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺮﻗﮥ اﺳﺘﻘﻼل و اﺗﺤﺎد
اﺳﻼم« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز در ﭘﯽ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۳۶ق ۱۲۹۷/ش اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ھﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻮﻋﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .در
ﺑﺨﺶ »اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯿﻪ« از ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﯾﺮۀ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط و
دﻋﻮت ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ از »ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻋﺎت
اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و روﺣﺎﻧﯿﻮن« و اﻣﻮر دﯾﮕﺮ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ وﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص  ۵۵۱ﻣﺘﻦ
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ از روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﮐﺐ اﯾﺮان ،ش  ،۳۸رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۳۶ق .ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﻣﺪل
دﯾﮕﺮی از ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻀﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ص  ۵۵۳ـ
.۵۵۸
 -١اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﺳﯽ دﯾﻨﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر
ﺧﺎرج ﮐﺮدن روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن و ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎر در ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،درﺑﺎره ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ادﯾﺐ در :ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه ،س  ،۵ش  ،۲ص  .۲۹ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮع
ﻃﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴
ص .۴۷
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی درﺑﺎرۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﺰاده در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﺧﻮﻧﺪ دارﯾﻢ و آﺧﻮﻧﺪ« ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان داﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻢ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۷

در واﻗﻊ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺪرن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﺿﺪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎن دادﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﻏﺮب ﮔﺮای راﺳﺖ و ﭼﭗھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی ،ﯾﮑﺠﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و دﯾﻦ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺬھﺐ و در ﺟﮫﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .در اﯾﻦ دوره ،وﻗﺘﯽ ﻣ ّ
ﺘﺠﺪدﯾﻦ ﻏﺮﺑﮕﺮا و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ـ ﺑﺎ ھﻤﮥ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ـ ﺳﺨﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﻄﺎط و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ،
ﻣﺬھﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از
ّ
ﻣﺘﺠﺪدان ﻏﺮﺑﮕﺮا ،ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺬھﺐ راه ﺧﻮد را از ﻣﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ دور
ﻧﮕﺎه
ّ
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺠﺪدی ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ و رﺳﻤﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮدهھﺎی ﻋﺎدی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻏﺮب و
ﻣﻈﺎھﺮ آن از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آن دل ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت و در اﺻﻞ
١
ﺗﺠﺪد را در ﭼﮫﺎرﭼﻮب »ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪن« دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

از اوﺳﺖ ـ در ﻣﺠﻠﮥ ﮐﺎوه ش ) ۵۴ﻣﮫﺮم  ۱۳۵۳ﭼﺎپ ﻣﻮﻧﯿﺦ آﻟﻤﺎن( ص  ۱۶آورده اﺳﺖ .اﺷﻌﺎر اﯾﺮج
و ﻋﺎرف و ﻋﺸﻘﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در دواوﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آن
اﺷﻌﺎر را ﺷﺠﺎعاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ ﮔﺮدآوری و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -١ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﮫﺎر )دﯾﻮان ﺑﮫﺎر ،ج  ،۱ص  (۲۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ ّ
ﺗﺠﺪد و اﺻﻼح  /راھﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ،ﭘﯿﺶ وﻃﻦ ﻧﯿﺴﺖ  /اﯾﺮان ﮐﮫﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮاﭘﺎی /
درﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺎزه ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺎﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﻦ دوره ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺪد و ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪھﺎ ﯾﺎد ﮐﺮد :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪد اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۱۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روزاﻧﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ )ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت ،ج  ،۲ص  (۱۰۹ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﻣﺎھﻨﺎﻣﻪ و ...ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺗﺮﻗﯽ« ﯾﺎ »ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺮان« )۱۲۴/۲ـ (۱۲۷ھﻤﯿﻨﻄﻮر »ﺗﮑﺎﻣﻞ« »ﺗﻤﺪن« )ھﻤﺎن ۱۳۴ـ  (۱۴۰و ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ »ﻋﺼﺮ« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد :ﻋﺼﺮآزادی ،ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ،ﻋﺼﺮ
ﺗﻤﺪن ،ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ،ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﺼﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺼﺮ ﻧﻮ ،ﻋﺼﺮ ﻧﮫﻀﺖ )ھﻤﺎن ،ج  ،۴ص  (۳۶و
زﯾﺮ ﮐﻠﻤﮥ »ﻋﮫﺪ« ﻋﮫﺪ آزادی ،ﻋﮫﺪ ﺗﺮﻗﯽ ،ﻋﮫﺪ ﺗﺠﺪد ،ﻋﮫﺪ ﺟﺪﯾﺪ )ھﻤﺎن ،ص  (۵۸و ﻧﯿﺰ »اﯾﺮان
اﻣﺮوز« از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزی.

۱۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺷﺎﻋﺮان و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ دوره ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزداری داﺷﺘﻪھﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ً
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺌﻮریھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ً
اﯾﺮان درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﺷﻌﺮا و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و ادب ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮕﯽ اﯾﺮاﻧﮕﺮا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دﯾﻮان ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺸﻘﯽ و ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﺑﮫﺎر  ١و ﺣﺘﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎر ،ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
٢
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﺳﺖ.
 -١در ﺳﺮود ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﮫﺎر ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۱۰ش ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮود )دﯾﻮان ﻣﻠﮏ
اﻟﺸﻌﺮاء)ج  ،۱ص  (۵۴۹ھﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺎھﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯿﻢ  /ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯿﻢ /ھﻤﻪ از ﭘﺸﺖ ﮐﯿﻘﺒﺎد و ﺟﻤﯿﻢ /ھﻤﻪ از ﻧﺴﻞ ﭘﻮر
دﺳﺘﺎﻧﯿﻢ  /زادۀ ﮐﻮرش و ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﻢ  /ﺑﭽﮥ ﻗﺎرن و ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯿﻢ  /ﭘﺴﺮ ﻣﮫﺮداد و ﻓﺮھﺎدﯾﻢ /ﺗﯿﺮۀ اردﺷﯿﺮ
و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﻢ /ﻣﻠﮏ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ /ﻣﺎ ﮔﻞ ﺳﺮخ اﯾﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯿﻢ.
درﺑﺎرۀ ﺑﮫﺎر )در ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ص  (۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﮫﺎر را ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺧﻂ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ رﺿﺎﺷﺎه و اﻗﺪاﻣﺎت وی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮھﺎﯾﺶ
ھﻤﻮاره وی را ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و آداب و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺷﺎه ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﻧﺎﻣﺪار  /اﯾﻦ ز ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﯿﺎن ﯾﺎدﮔﺎر/ﺑﺨﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺎوﯾﺎن /ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪه
ﻣﻠﮏ ﮐﯿﺎن /ﭼﻮﺑﯽ ﭘﯽ آن ﺑﺨﺖ ھﻤﺎﯾﻮن ﺷﺪی/ﮐﺎوه ﺑﺪی ،ﺑﺎز ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺪی.
ﻧﮕﺎه ﺑﮫﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺪد در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺳﻪ ﻣﻔﮫﻮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ،اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم و ﻓﺮﻧﮓ ،وی در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺣﺬف
»اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم« ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﻓﺮﻧﮓ ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺪد
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻃﺮﻗﯽ ﺑﺘﻮان ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﺠﺪد ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺪد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻮﻣﺮث و ﺟﻤﺸﯿﺪش ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ھﺰاران ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎد و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ درﺑﺎره ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ( اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺪد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را از دل دو ﻣﻔﮫﻮم اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻧﮓ
درآورد ،ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﺻﻮرت دھﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر »اﺳﻼﻣﯿﺖ« ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ھﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم را از
ﻋﺮب ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﮑﺪ ،در ﺗﺌﻮریھﺎی ﺑﮫﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺮب زد ﭼﻮ ﺣﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ـ داد ﯾﮑﯽ
ﺗﺠﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ّ
دﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ( ّ
ﺳﻨﺖ ﮐﻨﺎر آ ده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻔﮥ ﺗﺮازو ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺪام ﻃﺮف اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ وی و اﻣﺜﺎل او در ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،رﺿﺎ ﺑﯿﮕﺪﻟﻮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.۱۳۸۰ ،

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۹

ﺑﻪ ھﺮ روی ،در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،در ﻣﺤﺪودۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﺒﮕﺎن و
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ﮔﺎه ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ
ً
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻ
ً
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺎر آﯾﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻋﺎﻣﮥ
ﻣﺮدم ،ﻋﻘﯿﺪۀ ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻇﻮاھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ
را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻧﺠﻒ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻓﻀﺎی ﻣﺬھﺒﯽ دورۀ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﻮدهایھﺎ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی را
ﻣﻘﮫﻮرآرﻣﺎنھﺎی ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺮح آرﻣﺎﻧﯽھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﺠﺎت زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﻮروی ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﺴﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﺮان
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺮوع ﻧﻔﻮذ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ
داﻧﺶآﻣﻮز آن زﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻓﺘﺨﺎرات وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﻼس  ۲۲ﻧﻔﺮی،
١
ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺤﻠﮥ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و درﺳﺖ ﭘﺲ
از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺟﺎذﺑﮥ زﯾﺎدی را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ٢ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﭼﻨﺎن داﻣﻨﻪاش ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ آن
ﻣﯽرﻓﺖ اﮔﺮ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور دﯾﻦ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ
روشھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ـ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯽ ﯾﮏ دھﻪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ
را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎی ادﺑﯽ ﮐﺸﻮر،
ً
٣
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺑﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﻮد.
 -١ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ش ) ۱۰۸ﻓﺮوردﯾﻦ (۱۳۸۴ص .۳۶
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،ص ۳۳۶ـ.۳۳۸
 -٣ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺷﺮﺣﯽ از ﻧﻔﻮذ ﺗﻮدهایھﺎ در داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ۱۳۲۰
آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ص ۱۱۶؛ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص ۲۴۶ـ  .۲۴۹ﯾﮏ ﺗﻮدهای اﺳﺒﻖ ھﻢ درﺑﺎره ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

۲۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ،ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﻪ ،ﻃﺒﻞ ﺷﺎدی را ﺑﻪ ﺻﺪا
درآوردﻧﺪ .آﻧﺎن در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره از اﺳﺘﺒﺪاد روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن را در ﺳﯿﻨﻪ
ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ،ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮی از ﻗﻔﺲ آزاد ﮔﺸﺘﻪ
ً
ﻃﺒﻌﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ اﺣﯿﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ّ
١
ﺳﻨﺘﯽ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﻮﮔﻮاری
ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﻣﺪﻧﺪ.
وﺟﺸﻦ و ﺳﺮور ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دو ﮐﺎر ﻣﮫﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺪال ﺑﺎ آﺛﺎر
ﺳﻮء ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺒﺎرزه از دورۀ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﯿﻠﻪھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺷﺪه ﺑﻮد .دوم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﭼﮫﺎر ﺟﮫﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺪیﺗﺮ داﻧﺴﺖ.
اﻟﻒ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی :اﻓﮑﺎر ﮐﺴﺮوی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ وی و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ﮐﺎر
ﭘﮋوھﺶ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺖ ،و ﻧﻘﺶ ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﮕﺸﺖ
روی ﺑﺮﺧﯽ از آداب و ﻋﺎدات ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی او درﺑﺎرۀ دﯾﻦ و
ً
ﻣﺬھﺐ ھﻢ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .آن زﻣﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﺎی داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﻣﺮوزی
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻮﺟﯽ در آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎ و

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ]ﺣﺰب ﺗﻮده در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻋﻠﻨﯽ ...در آﻣﻮزش ﻓﮑﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮده ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ارزشھﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﺴﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﯾﺪ .آنھﺎ از ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﺳﺮود ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺮود ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺮام ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ص .۷۴
 -١آﻗﺎی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ روزی را ﮐﻪ
ﻧﻘﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﻦ ﮐﮫﻨﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﺎره زﻧﯽ ﮐﺮد،
ﻣﺎدرم و ﭘﺪرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮥ ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎﯾﻤﺎن در ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺮﺣﻮض و ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽﺧﺎن ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎﺷﻮر و
ﺷﻌﻒ آن را ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ھﺮﭼﻪ ﭼﺮاغھﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﺰرگ و ﻋﺘﯿﻘﻪ
داﺷﺘﯿﻢ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ) .از ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی اﯾﺸﺎن در ﻧﻘﺪ ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( اﻣﺎ ﮐﺴﺮوی از ﺳﺮ
ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۲۰ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﺎن ﮐﻪ رﺧﺖ
دﯾﮕﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﺒﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺧﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنھﺎ و داﻧﺶھﺎ و ھﻤﮥ ﻧﯿﮑﯽھﺎ ﻧﺒﺮد آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮآﺧﻮﻧﺪ ﺑﭽﻪھﺎ و ﺳﯿﺪ
ﺑﭽﻪھﺎ ﮐﻪ ﭼﻐﺎﻟﮥ ﮔﺪاﯾﯽ و ﻣﻔﺘﺨﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :دادﮔﺎه ،ص .۵۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۱

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮫﺪ ١ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﮫﺎن و ﻏﯿﺮه ﻣﺮﯾﺪان وی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ دﺑﯿﺮان در ﮐﺎر
ﻧﺸﺮ آن اﻓﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
و ﻣﺬھﺒﯽھﺎ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ واداﺷﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﺠﺎدﮐﺮد .اﻗﺪام ﺻﺮﯾﺢ او
در ﻧﻘﺪ ﺗﺸﯿﻊ و اﺳﻼم از ﯾﮏ ﺳﻮ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ ﻗﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﺧﻼﻗﯽ وی از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺷﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ ـ ﺑﻪ
ﺣﻖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ،ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﺎﺣﺖ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی
ﺧﻔﺘﻪای را در ﻣﺎ زﻧﺪه ﮐﺮد ،ﯾﮏ اﻧﺮژی ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن از وﺟﻮدش آ ﮔﺎه
٢
ﻧﺒﻮدﯾﻢ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎر ﮐﺴﺮوی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺘﻮن ﮐﮫﻦ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ادﯾﺒﺎن ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد .ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻗﻮت او ﮐﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﺑﺨﺶ
ھﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺎزﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ رﻧﮓ ﺗﺮﮐﯽ
داﺷﺖ ٣ .در ﻣﻮاردی ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،راه
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده و ﮐﺎرش را از ّ
ﺣﺪ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺑﻮد .ﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻗﻠﻤﯽ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ـ
دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﻘﺎد ﺟﺪﯾﺪ او ـ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻋﻠﯿﻪ او ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آنھﺎ آﺛﺎر
دﯾﮕﺮی در ﻧﻘﺪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﺷﻤﺎری از آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت

ً
 -١ﻣﮫﺪی ﺣﮑﯿﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺮوی ھﻢ در ﻣﺸﮫﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﭘﯿﺮواﻧﯽ داﺷﺖ .از ھﻢ دورهایھﺎﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﺴﺮوی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﺰداﻧﯿﺎن از دﯾﮕﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در اواﺋﻞ ﮐﻪ وارد ﻣﺸﮫﺪ ﺷﺪم ،اوج ﮐﺴﺮویﮔﺮی
ﺑﻮد و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﻣﻦ از ﻃﺮﻓﺪاران و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ص .۷۳
 -٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،(۸۱/۱۰/۲۵) ۲۱۱ص .۶
 -٣ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ وی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽﺣﺪ و اﻧﺪازه وی از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ
و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دو ﻣﺸﺮوﻃﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ،وی را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺮﮐﺖ
اﺻﻔﮫﺎن واداﺷﺘﻪ و در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮوز داده اﺳﺖ.

۲۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﮑﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺬھﺐ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دھﺪ:
ﭼﻨﺪ ﺳﺆال از ﮐﺴﺮوی ،ﻣﺤﻤﻮد زرﻧﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻃﻠﻮع ،ﻣﺮداد .۱۳۲۳
ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎدۀ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﺗﺸﮑﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮھﺎت ﻧﺎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ،اھﻮاز ،ﺻﺎﻓﯽ،
 ۱۳۲۳ش.
ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺴﺮوی ،ﺗﻘﯽ ادﯾﺐ ﭘﻮر دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺷﯿﺮاز ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ .۱۳۲۴
ﮐﺠﺮویھﺎی ﮐﺴﺮوی ،ﺟﻠﺪ اول اﺳﻼم آﯾﯿﻦ رﺳﺘﮕﺎری ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺨﻌﯽ ،ﺗﮫﺮان،
.۱۳۳۵
ﭘﻨﺪار ﭘﺮوری ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از داوریھﺎی ﮐﺴﺮوی درﺑﺎرۀ داﻧﺶھﺎ ،رﺿﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ،
ﺗﮫﺮان۱۳۴۳ ،ش.
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﺎﺑﯽﮔﺮی ،ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮔﺮی و ﮐﺴﺮوی ﮔﺮاﯾﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻓﻀﺎﯾﯽ،
ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮﺧﯽ۲۷۴ ،۱۳۵۱ ،ص.
اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ وی ،ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻗﻢ ،در راه اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۴۳ ،
ﻣﮫﺪوﯾﺖ و اﺳﻼم )ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی( از ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮوﺟﺮد )۹۱ص(.
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭘﯿﻤﺎن و ﭘﺮﭼﻢ ،از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی
١
ﺷﻌﺎر درﺑﺎرۀ واروﻧﻪﮔﻮﯾﯽھﺎی ﮐﺴﺮوی و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﺗﺶ اﻧﻘﻼب ،ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ) ٢ ،ﺑﯽﺗﺎ۱۳۲۵ ،ش ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ آﻓﺘﺎب(
۱۵۹ص ،و در رد اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﮐﺴﺮوی؛ دراﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﻣﻨﺎﻇﺮهای ھﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۴
 -١زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ، ...ص .۲۷
 -٢ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ روﺷﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در دھﮥ  ۲۰و  ۳۰داﺷﺖ،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از وی در ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎﻧﺎم اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ( ﮐﻪ در ﻣﺮداد
 ۱۳۲۲و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﺸﺎن درج ﺷﺪه و در ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺻﻔﺤﻪ دوم ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺘﻮن »دﯾﻨﯽ« دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ در
آن ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره  ۹ﻣﺮداد  ۱۳۲۲ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ دارد و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼم و اﺻﻮﻻ دﯾﻦ را ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻤﺪن
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ) .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ از ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮫﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﻨﯽ
ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ وی در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ :راه ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۳

ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن ﮐﺴﺮوی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮔﺰارش ﺷﺪه
١
اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری
و ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﮫﻤﻦ ۱۳۲۴ش.

اﺳﺖ و ﺑﺲ( .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش ﺑﺮ ﺿﺪ رزم آراء دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻧﺎﺧﻦھﺎﯾﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۲ص  ،۳۳۶و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﮕﯿﺮی او در
ﺣﻮادث ﺳﺎل  ۴۳ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...دﻓﺘﺮ  ،۲۷ص  ۹۵و ﻧﯿﺰ ص ۲۰۷ـ ۲۱۵ﮔﺰارش
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺖ( ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،و در  ۵ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۵۹ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﺗﺮور ﺷﺪ.
 -١ﺗﻼش ﭘﯿﺮوان ﮐﺴﺮوی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎ ھﻤﺎد آزادﮔﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﯽ
ﺳﻪ ﭼﮫﺎر دھﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺴﺮوی ھﯿﭽﮕﺎه
ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺠﺰ ﻣﻮرخ ﺑﻮدن ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻤﺎم
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻤﺎد آزادﮔﺎن در اﺳﻔﻨﺪ  ۲۹ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾﺎدی ازﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺷﺎدروان ﮐﺴﺮوی(
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .روی ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﺎم ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ  ۳۹اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺎﻧﻮن آزادﮔﺎن
ھﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺑﺎز اﺳﺖ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪھﺎ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن» ،روزﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آن آذر  ۳۸اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ﮐﺴﺮوی در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﯾﮑﻢ آذر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺴﺮوی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر در
ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎل  ۴۲ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روزﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزان« ﯾﮑﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۳۵اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺿﻤﻦ آن ھﺪف از ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﮐﺴﺮوی در اﯾﻦ روز ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﺎﭘﺎک واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ در دی ﻣﺎه  ۱۳۳۶ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﺎﻋﻨﻮان »آﻏﺎز ﭘﯿﺮوزی« در  ۱۵ﻣﺮداد  ۱۳۳۷ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﭘﯿﺮوزی ﻣﺸﺮوﻃﻪ
) ۱۳ﻣﺮداد( اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﮐﺴﺮوی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در آن ﺑﺎره ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ .در آذر ﺳﺎل  ۳۷ھﻢ
ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮔﺎمھﺎی ﭘﯿﺮوزی« از ﺳﻮی »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﺪار« درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﮐﺴﺮوی
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺸﺮﯾﮥ »روزﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزان« ﺑﺎز در ﺳﺎل  ۱۳۳۸اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰه
ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزی در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺮوان ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .در
آذر  ۴۷ھﻢ در ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺮوزی« ﺑﻪ ﺷﺮح دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﮐﺴﺮوی و ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺎﺳﺦ داوری ،ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ،
١
 ،۱۳۴۵ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺧﺮک ﺣﮑﻢ آﺑﺎد  ،ﺗﮫﺮان۱۳۲۲ ،ش۱۴ ،ص.
ب :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﺠﺎب :ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﻔﺮد ﮐﺮده ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش و ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺘﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ در
اﯾﺮان ﻃﺮح ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ درﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺎم ّ
ﺗﺠﺪد را در اﯾﺮان ﭘﺨﺶ
ﮐﺮد ،ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﺪی درآﻣﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل۱۲۹۰ش ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم رﺳﺎﻟﻪای در ﻓﻮاﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و از ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ّ
ﻣﺬﻣﺖ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن
در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﯿﺶ از رﺿﺎﺧﺎن اﻧﺪک اﻧﺪک اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در اﺷﻌﺎر
اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا ،ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮان ﻃﺮح ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺧﺎﻧﻮادۀ وی ﺑﺪﺣﺠﺎب ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت در
ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎﻓﻘﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و وی ﮐﺘﮏ ﺳﺨﺘﯽ از
رﺿﺎﺧﺎن ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ری ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ،ﺗﻼش دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی و ﺷﻤﺎری از
ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ از زن و ﻣﺮد ،ﺑﺮای رواج ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در  ۱۷دی ﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۱۴ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻣﺮ اﺟﺒﺎری درآﻣﺪ .اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب،
ّ
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ واداﺷﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻤﺎن و اﺳﻼﻣﯿﺖ اﺷﺨﺎص و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ درآﻣﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ،ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ّ
ﻣﺪﺗﯽ ھﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ
زﻣﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دهھﺎ رﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب در ﻓﻮاﯾﺪ ﺣﺠﺎب و ﻟﺰوم آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن ،ﮔﻪﮔﺎه در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻢ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ درآﻣﺪ و در ﻋﻤﻞ
٢
ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ.
 -١ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺸﺎر ،ج  ،۱ص .۹۹۱
 -٢ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻦ  ۳۳رﺳﺎﻟﻪ را در ﺑﺎرۀ ﻟﺰوم ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
ﺳﺎلھﺎی  ۱۲۹۰ﺗﺎ  ۱۲۴۸ش )ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،در رﺳﺎﺋﻞ
ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ )ﻗﻢ ،دﻟﯿﻞ (۱۳۸۰ ،در دو ﻣﺠﻠﺪ آوردهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺠﺎب و ﺿﺪ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۵

ج :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ واﻟﺤﺎد :داﻣﻨﮥ ﻣﺒﺎرزه ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺬھﺒﯽ
اﯾﻦ دوره ،ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات
ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﮑﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺬھﺒﯽ اﻋﻢ از روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻏﺮب ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد و آن را رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ھﺮ
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﺎدیﮔﺮی ،دهھﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﯽ و ھﻔﺖ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ از ﻣﺎده ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ )ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ(.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺷﮑﻮھﯽ ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﭼﺎپ
اراک۱۳۲۴ ،ش.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎپ دوم۱۳۳۲ ،ش.
در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺴﺎد ،ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺗﮫﺮان ،ﺟﻌﻔﺮی،
۱۳۳۳ش.
ﭘﺲ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﮫﺮان۱۳۳۳ ،ش) .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ واﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺴﺖ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﺳﻼﻣﯽ)ﻗﻢ (۱۳۵۵ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ رد ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ ﮐﻞ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺮﻧﺪی ،ﺗﮫﺮان،
ﭼﺎپ دوم۱۳۳۹ ،ش.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و اﺳﻼم ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺒﻮی ﻗﻤﯽ ،ﻗﻢ۱۳۳۴ ،ش.
اﯾﺪه آل ﺑﺸﺮ) ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( ﻣﮫﻨﺪس ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ،
ﺗﮫﺮان.
اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮھﻨﮓ دﮐﺘﺮ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎپ آزردﮔﺎن۱۳۲۷ ،ش.
ﺣﺠﺎب در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ« ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ،ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
رﺧﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺧﻼق ،ﺳﯿﺪﻏﻼم رﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان۱۳۳۰ ،ش.
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺗﮫﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ۱۳۳۵ش )ﭼﺎپ
ھﻔﺪھﻢ .(۱۳۵۸
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﺴﻢ )رد ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ( ،ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ زاده رﺷﺘﯽ ،ﻗﻢ ،ﺣﮑﻤﺖ.
ﻣﺎدیﮔﺮی و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﺗﺸﯿﻊ ۱۳۵۵ ،ش.
ﻣﺘﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﭘﮋوھﺶھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ۱۳۵۴ ،ش۳۱۱ ،ص.
ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻤﺎﻧﯿﺎن در رد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ  ،۱۳۵۳ﭼﺎپ .۱۳۵۶
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۴ ،
دو روﺋﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﻣﮫﺪی ﻗﺎﺋﻨﯽ) ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آھﻦ در ﺳﺎل ۱۳۳۰
ـ  (۱۳۳۱و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ،ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺳﺎ ل۱۳۵۸ش.
اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی )ﺗﮫﺮان،
 .(۱۳۳۲اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ھﻢ ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪ،
از آﺛﺎر ﭘﺮارﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ١ .ﻓﻠﺴﻔﮥ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻼش
ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﺎد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ،در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ اﻓﮑﺎر
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در دھﮥ ﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ.
در اﯾﻦ اواﺧﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از اﺑﻌﺎد ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻢ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ،و آﺛﺎری در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در دور ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺆﺛﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪ ٢ .در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ھﻢ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
 -١درﺑﺎرۀﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی واﻋﻆ زاده در ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه۴۳ ،ـ ،۴۴ص .۲۰۶
 -٢ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت وی در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ درﺳﺎل  ۵۴در روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﮫﺎن ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻦ
از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﺗﮑﺬﯾﺐ او ﺑﺮای دادن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ازﻣﺬھﺒﯽھﺎ از اﻧﺘﺸﺎر آنھﺎ ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺴﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﭼﺎپ
آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ ،ﺳﺎل .(۱۳۵۵
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺷﺎرهای ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺷﺪه ،ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ )ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ( ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ً
ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۷

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺪام ﯾﮏ؛ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ )ﻗﻢ .(۱۳۵۷ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﻣﺤﻤﺪﻗﻄﺐ ھﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ ،در ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎدیﮔﺮی ﺑﻮد.
د :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن :ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮدن اﻧﮕﯿﺰهای دﯾﻨﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻮاری داﺷﺖ .در اﺻﻞ ،ﺳﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪن اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در اﯾﺮان ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد ١ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎھﺮودی ـ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ھﻤﺪرس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ـ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
رھﻨﻤﺎی دﯾﻦ و آﺛﺎر دﯾﮕﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن آﺛﺎر زﯾﺎدی در رد اﯾﻦ
ﻓﺮﻗﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ) .ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ
»ﭼﮫﺎر ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ش ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯿﺎن
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻼل ّدری ـ و ﯾﮏ ﺑﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ( .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ آن اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ ﭘﺪر آ ﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ٢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ،اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه از ﺳﺎ ل ۱۳۲۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
٣
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺟﺰای آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.

 -١در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺿﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،دﺳﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎﺟﺮاھﺎی
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاھﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻟﻮﺣﯽ از ﻋﺒﺎس اﻓﻨﺪی
َ
آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺎر در دﺳﺖ ﻣﯿﺮزا ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری و ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﯾﺰدی و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﺎﻧﺪ و
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﺎران دھﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﻮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺎﺋﺪۀ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺷﺮاق
ﺧﺎوری ،ج  ،۹ص ۳۲ـ ۳۳ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،۱۸ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ص  (۲۹ﻣﻘﺼﻮد از »ﺗﺄﺧﯿﺮ« ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﯿﺮوزی ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ﺻﺾ .۱۳۹
 -٣ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ در ﺻﺤﻨﻪ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻧﻮر ودود،
ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ و ﻧﺎﺷﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۴۹ﻣﺠﺪدا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺎرهای ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻠﮏ ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص .۴۷۴

۲۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦھﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻦ ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺨﺘﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در دھﮥ۲۰
ً
و ۳۰و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺗﺒﻠﻐﯿﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻃﺮاف آن دور
ﻣﯽزد .ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺟﮫﺖ اﺣﯿﺎی اﺳﻼم در اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،دو ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﻪ
ﻃﯽ دو دھﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،از وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻤﻮدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺣﻮزه ،روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ،ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﭘﯿﺶ از ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دھﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر
ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ آراﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ »ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه،
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪرﺳﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از آﻗﺎﯾﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﺎﭼﺎر از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
١
دوﺑﺎره ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدﻧﺪ«.
دوﻟﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻮﮔﻮاری و وﻋﻆ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﺑﻪ روی ﻃﻼب ﺑﺴﺘﻪ و ﻓﻀﺎی آنھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﺼﻼن ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار
داده ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺪارس ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزاریھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرواﻧﺴﺮا و اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻ
درآﻣﺪه ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻮزهھﺎ و
٢
ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۳۳
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻮاب ﻣﺸﮫﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﺴﺮای
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﻃﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ آﻧﺎن
را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﮋوھﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺪﯾﺚ و
ﻓﻘﻪ) ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ( ص ۱۵؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۲۳ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱ص  (۲۲از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺷﮫﺮ ﯾﺰد
ھﻢ ،وﺿﻊ ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ھﻤﮥ ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﯾﺰد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ زﯾﺎد
ھﻢ ﺑﻮد ،ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮد و ﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻄﺒﻞ اﺳﺐھﺎی
ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارس را ﺑﺎزاریھﺎ اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺗﻮق دراوﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد« .وی اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﭘﮫﻠﻮی اول ،ﻣﺪارس ﯾﺰد ﻣﺜﻞ
ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﺎن ﺑﺰرگ و ﺧﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺼﻼ و ﭼﮫﺎرﻣﻨﺎر و ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در اﺧﺘﯿﺎر
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ« .ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ،ص ۱۸ـ ۱۹در ﺧﺮم آﺑﺎد ھﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﻠﺒﮕﯽ
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۲۹

ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻨﺪاری و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﻣﻌﺪود داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﺑﺎزاریھﺎی
ﻣﺆﻣﻨﻦ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ آن در ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ
ﺧﻮاﻧﯽ ،از ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺷﯿﻮهھﺎی ﻧﻮ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦھﺎ و
ﮐﺎﻧﻮنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ زدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و آﺛﺎر ﺳﻮء ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﮐﺴﺮوی
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،رژﯾﻢ ﺗﺎزهﮐﺎر ﭘﮫﻠﻮی دوم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و
ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﺮوﮐﺎر آﻣﺪ ،ﺑﺮای دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ
١
ﺷﻮروی ،ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
در دوره رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻏﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺷﮫﺮ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر
ﺑﯿﺴﺖ آن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻠﺒﻪ در آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ج  ،۱ص .(۲۵
در ﺳﺎری ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ در زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺳﺎ
ل ۱۳۲۶ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺧﺒﺮ آن را ﺷﻨﯿﺪ ،ھﻤﺮاه ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎری رﻓﺖ و وارد آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﮫﺮ اﺑﺘﺪا ﻗﻮل ھﻤﮑﺎری
دادﻧﺪ .اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﻮاب را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﯾﺎزده روز زﻧﺪاﻧﯿﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ وی را ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه
آزاد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ وی ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ .ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ وی ﺑﻪ ﺟﺮم ورود ﺑﻪ
زور ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ دو ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮاب در دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص -۶۶
.۶۸
 -١ھﻮاداری از آﻟﻤﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دورۀ رﺿﺎﺷﺎه در اﯾﺮان ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل آن از
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﮔﺎه ﺻﻮرت دﯾﻨﯽ ـ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آﻟﻤﺎنھﺎ
ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﮫﺮان ،ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد
اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺮام ﻧﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺪون ھﻮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻒ و ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم »آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺮام
ﻧﺎزی« ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۲۴در ﺗﮫﺮان ﺿﻤﻦ  ۳۰ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮام ﻧﺎزی ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮام ﻧﺎزی از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎﻟﻮدۀ اﯾﻦ

۳۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ً
ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﮔﺮوهھﺎی رادﯾﮑﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ﻧﺸﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،رژﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رادﯾﻮ
را ﻧﯿﺰ در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻗﺮار داده ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،در آن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﻼش رژﯾﻢ
آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺬھﺐ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﺳﺎلھﺎ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،
از رادﯾﻮ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪه
زﯾﺎدی از ﺧﻄﺒﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در دھﮥ  ۲۰و  ۳۰ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در رادﯾﻮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۲آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ

در ﺗﻤﺎم دورۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻔﮫﻮم ﺗﺎزهای از
ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻣﺠﺘﮫﺪ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻋﺮف ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ داﺷﺖ و
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراﻟﺤﮑﻮﻣﻪ و داراﻻﻣﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد،
»ﺑﯿﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .در
ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺎﺟﺎر ،دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮا و
ﻧﺠﻒ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد و در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ،
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ ﻧﺠﻒ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﻪ و در
ّ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎزوی
ﻗﺎﻟﺐ
ً
اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد در دورۀ اﺧﯿﺮ ،ﯾﮑﯽ از اھﺮمھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺎور دﯾﻨﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ
آﯾﯿﻦ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻠﻨﮓ ﻣﯽﻧﻮازد و در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهھﺎی ﺻﺨﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دروغ و ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎه وﻟﯽ زﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﮫﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۳۱

اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮ رﺷﺘﻪداران
دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﺰوم زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﺠﺘﮫﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﮥ ﻣﻌﺘﻘﺪ را در ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ً
رھﺒﺮ ﻣﺬھﺒﯽ زﻧﺪۀ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﻃﺒﻌﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﯽآورد ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در دورۀ
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻓﺮاوان دوﻟﺘﯽ و ﺧﺎرج ﺑﻮدن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﻪ از اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه در آن روزﮔﺎر و ﺗﺤﻮل آن در دورۀ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل دورۀ ﻗﺎﺟﺎری و ﻣﻨﮫﺎی ﯾﮏ دورۀ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
در زﻣﺎن ﻣﯿﺮزای ﺑﺰرگ ،درﻧﺠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ در ﻗﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﮕﺎهھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ
ﮐﺴﺎﻧﯽ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﮫﺮ ﻗﻢ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻗﻢ ،آن ھﻢ در
ﻧﻮروز ﺳﺎل ۱۳۴۰) ۱۳۰۱ق( ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﮐﻢ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ّ
اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﺿﻮی ﯾﺎ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺮب ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺴﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ
دﯾﻨﯽ
ّ
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﻨﻈﻢ در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ...ﻓﻮاﺋﺪ
ﮔﺮدد و ﺣﻮزۀ
ً
ّ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ اوﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻄﻮف
ً
ً
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺛﺎﻧﯿﺎ از ﻧﻔﻮذ اﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻠﯿﻮنھﺎ ﺛﺮوت اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮه
ً
ّ
ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﺮان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و راﺑﻌﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﻮزۀ
ّ
ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ٢ .در ﺳﺎل  ۱۳۰۴ھﻢ در ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ
روزﮔﺎر ﺻﻔﻮی« در ﮐﺘﺎب :ﮐﺎوشھﺎی ﺗﺎزه در ﺑﺎب روزﮔﺎر ﺻﻔﻮی ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ادﯾﺎن.۱۳۸۴ ،
 -٢دﯾﻦ و ﺷﺆون ،ص  ،۶۸وی ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﮏ اﻻﻣﺎم ﻓﯽ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﻼم )ﭼﺎپ
 ۱۳۲۸ق ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺷﻤﺲ( ص ۳۹ـ ۴۰ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﺷﺆون در ﺳﺎل ۱۳۰۴
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﻧﺼﺤﯿﺖ« ﮐﻪ واﻋﻆ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪروی ﻗﺰوﯾﻦ آن را اداره
ﻣﯽﮐﺮد و در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن
و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﮫﺮ ﺑﻮد.

۳۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻋﺮاق داد ،ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ اول آن آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺞ
اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﮫﺪ
ﻣﻘﺪس«  ١اﯾﻦ دوﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻗﻢ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن
ھﻢ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ھﯿﭽﮕﺎه در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
را در ﻋﺘﺒﺎت ﻧﮕﺎه دارد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،آﻣﺪن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻗﻢ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽزاده در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ش ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ـ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﻗﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﮫﺮی ـ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ را در ﻗﻢ ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﺧﻮدش ھﻢ آن زﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻣﺮﯾﺪ ﮐﺴﺮوی ـ ﭘﯿﺶ از اﻧﺤﺮاف آﺷﮑﺎرش
ـ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺷﻤﺎرۀ دوم ﻣﺠﻠﮥ ھﻤﺎﯾﻮن ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺖ:
»اﯾﺮان از دﯾﺮ زﻣﺎن ﻣﯿﮫﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز رﺟﺎل دﯾﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮده و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﺎﻟﻢ را داراﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ وی
را از ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﻪ آزادی و
ﺳﺮﻓﺮازی ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و از ﻧﮑﻮھﺶ و آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺎﻧﺐ
ً
آﺳﻮده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ درﺧﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روﺣﺎﻧﯽ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ را ﻋﮫﺪهدار ﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ھﯿﭽﮕﺎه از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده ،ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭽﮑﺪام ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﻘﺼﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺼﻠﺢ ﺑﺰرگ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ
ﺣﺎﺋﺮی ـ ﻣﺪﻇﻠﻠﻪ ـ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .وی را از ﻋﺮاق ﻋﺮب ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺮان رھﺴﭙﺎر ﻧﻤﻮد و در
ﺷﮫﺮ ﻋﺮاق ـ اراک ـ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ .اھﺎﻟﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ وی ﺑﺮای
رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده و از ﻋﺰم ﻣﺘﯿﻦ و ﻋﻠﻢ ﺑﯽﮐﺮان و دﯾﻦ ﺑﯽآﻻﯾﺶ و ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ و
اﺧﻼق ﺳﺘﻮده و دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻧﯿﮑﺶ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ

 -١ﭼﺎﻟﺶھﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ص .۱۷۴

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ادارۀ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ...دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ،ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در اﻃﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺖ و ﺟﺬﺑﮥ
وی داﻧﺸﻤﻨﺪان را از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﻋﺪهای از اﻓﺎﺿﻞ ﻧﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺟﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﯽاﻓﺰود و در اﯾﻦ دورۀ
ﺣﯿﺎت ،اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫﺎر در ﺳﺎل
 ۱۳۴۰ﻗﻤﺮی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ از اھﺎﻟﯽ ﻗﻢ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪهای از
اﻓﺎﺿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮیھﺎ از اھﺎﻟﯽ ﻋﺮاق )اراک( )زﯾﺮا ﺑﯿﻢ
آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﻗﺘﯽ ،داﺋﻤﯽ ﮔﺮدد و از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻣﺤﺮوم
ﮔﺮدﻧﺪ( در روز دوم ﻧﻮروز ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎﻣﻞ و اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﻣﺘﺼﻮر
ﻧﯿﺴﺖ وارد ﻗﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﻗﻤﯽ )ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮫﺮی
ﭘﺪر ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده( وارد و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ وی ﺑﻮد
ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮروز
ﻋﺪهای ﺑﯿﺸﻤﺎر از ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت اﯾﺮان از ﻋﻠﻤﺎ و اﻋﯿﺎن و ﺗﺠﺎر و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻨﺎف از ﺑﺴﯿﺎری
از ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ورود ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ ﻗﻢ درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﻢ را از اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖھﺎی زﯾﺎد و اﻣﺘﻨﺎع اﯾﺸﺎن از ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ
َۡ ُ ۡ َۡ
َُۡ
َ
َ
و� بِأهل ِ�م أ�عِ�﴾٩٣
واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻧﻌﯿﺖ اھﺎﻟﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﴿و�ت ِ
]ﯾﻮﺳﻒ .[۹۳ :ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻗﻢ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آنھﺎ ھﻢ ﻣﺨﺎرج ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ را از ﻋﺮاق
ﺑﻪ ﻗﻢ ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ از ﻋﺮاق )اراک( ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎل در روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﺪﯾﺪ آورد و در ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ،ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻢ رھﺴﭙﺎر
ﺷﺪﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺟﻤﻌﯿﺖ وی اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
اھﻤﯿﺖ ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﭘﯿﺶ آﻣﺪھﺎﯾﯽ رخ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﺷﺮح آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای از اﻓﺎﺿﻞ دروس ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در آن ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺜﻞ ھﻤﺪان و ﮐﺎﺷﺎن و ﻋﺮاق و
ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺒﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻮزۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط و
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم
ﮔﺸﺖ .و ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻨﯽ در اﻃﺮاف و
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ از اﯾﻦ
١
ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.«...
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﻧﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﻣﺪارس ﻣﮫﻢ وﻗﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﺮات و
ﻃﻼب ﻣﻮﺟﻮد در آنھﺎ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺻﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺪارس ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ
ﻃﻼب و ﻣﺪرﺳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﻢ را در ﺳﺎل ۱۳۱۳ش ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی رﺿﺎﺧﺎن
در ﺑﺎرۀ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺣﻮزۀ ﻗﻢ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺤﺪود
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻌﺪھﺎ اھﺮم اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻓﮑﺎر دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪ.
درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ در ﻧﺠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۲۵
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ )م  ۹ذی ﺣﺠﻪ ۱۳۶۵ق ۱۳/آﺑﺎن ۱۳۲۵ش(
ﻣﺼﺪاق آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ دوره و ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از
اﯾﺸﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺤﯿﻂ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ اﺟﺎزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽداد ٢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﺸﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از

 -١ﻣﺠﻠﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ،ش ،۲آﺑﺎن  ،۱۳۱۳ص ۱ـ ،۲ش  ،۳ص ۷ـ ۸اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی ـ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن در ﺳﺎل  ۱۳۱۵ش درﮔﺬﺷﺖ
ـ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻗﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺑﻌﺪھﺎ از ﺷﺪت اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ،از آن ﻃﺮف ﺑﺎم
اﻓﺘﺎد و ﺑﺪﺟﻮر ھﻢ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
 -٢زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ در ﻣﺠﻠﺴﯽ درﺑﺎره روش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ،آﻗﺎی
ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺮان و اﯾﻦ اﻓﺮاد را
ﻋﻠﯿﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم وادارﯾﻢ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﺿﺎﺧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ «.اﻣﺎ
ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از رﺿﺎﺧﺎن اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ وی ،ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ از
ﺗﻨﺪی و ﺻﻮﻟﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻗﺎی واﻋﻆ زاده
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی( .ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،س  ،۷ش  : ،۵ش ﻣﺴﻠﺴﻞ  ،۴۱ص  ۳۹و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش  ،۴۳ص  .۳۳ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :در ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺟﺎزۀ اﺟﺘﮫﺎد ﯾﺎ اﺟﺎزۀ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮫﻢ
اﻣﺎم و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ،وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ از ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس اﯾﻦ اﺷﺨﺎص
ﺧﻮدداری ورزد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻟﺒﺎس ،ص  .۹۸ ،۱۴درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻮاﺿﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در دورۀ رﺿﺎﺷﺎه ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ص ۹۷ـ.۱۱۳
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ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻻﺳﻼم را داد ١ .ﻧﺎمھﺎی ھﻢ از اﯾﺸﺎن
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ھﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ً
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،در ھﻤﺎن زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا در ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺮوی آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺴﺎت را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن آﻏﺎز
ﮐﺮد ٢ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ٣ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آن
ﺟﻠﺴﺎت و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻋﻠﻤﺎ و دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺟﺎزۀ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﻼغ را ﮔﺮﻓﺖ ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ ـ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن
)۱۳۲۵ش( زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﻼش
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﮫﺪۀ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار آن زﻣﺎن
ﺑﺮآﯾﺪ .ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ھﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪﯾﺖ وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و آ ﮔﺎھﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ» :از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ دﯾﻦ و ﺣﻔﻆ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺿﻌﻔﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﻨﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺮوی دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﻓﻀﻼ و ﺻﻠﺤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽاﻧﺪازه

 -١اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺷﺎرت ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻪ وی
داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ را ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
 -٢در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب »راه ﺳﻌﺎدت« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ رد ﺷﺒﮫﺎت ،اﺛﺒﺎت ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء« )ص (۲۹۴
ﺷﻌﺮاﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ ﻃﺎب ﺛﺮاه ـ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰی ـ
وﻓﻘﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدم .دوﺳﺖ دارم در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺪ.
 -٣آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺑﻪ آن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻪ) ،و در
ﻣﺠﻠﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ھﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ﺷﻤﺎرۀ  ،۹ص ۱۵ـ (۱۸درﺑﺎرۀ آنھﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻤﺎم رﺟﺎل ﻧﺎﻣﯽ
ً
آن زﻣﺎن ،ﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑﻮد و
از ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎرۀ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺜﻼ از اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ھﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺮوی
ﻣﺮﺗﺪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﺟﺪﯾﺪی اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﺮور ﺷﺪم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﮐﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮور ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ـ ارواﺣﻨﺎ ﻟﻪ اﻟﻔﺪاء ـ
ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ...ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺰرگ ،ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺮﮐﺐ از اﺷﺨﺎص
ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﺘﺘﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﻘﻪ و ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﻪ و داﺧﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻌﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺎﻗﺺ و ﻋﺪم
ﺗﮫﯿﻪ ،اﺳﺒﺎب اﺳﺘﺨﻔﺎف اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻮد و از ﻋﮫﺪه ﮐﻤﺎ ھﻮﺣﻘﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...ﺣﻘﯿﺮ ھﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﮥ دﯾﻨﯿﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺪور ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺮآﯾﺪ
اﺷﺎره ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﺠﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای دﺧﻮل ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪ آن ذوات ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...اﻻﺣﻘﺮ
١
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻻﺻﻔﮫﺎﻧﯽ«.
ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ،۱۳۲۰ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۴ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻋﺮاق ھﻢ اﻧﺪﮐﯽ دﺷﻮار ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای از ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ
اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن را در ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﻈﺎم وﯾﮋه ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪای ازآن را در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد.
ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺌﺖ ﻣﻨﺘﻈﻢ روﺣﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺮهای درﺗﮫﺮان ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ را
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ از ﺳﺎ ل ۲۴ﺑﻪ ﻣﺮور ارﺗﺒﺎط ﺟﺪی ﺗﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در
ﻋﺮاق ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﮫﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۴۰ص ) ۲۹ -۲۸ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ در ھﻤﺎنﺟﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ( .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ھﻢ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ار ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﺣﺎﺋﺮی در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
)ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﻣﮫﺪی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – آﻗﺎ زاده ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﭘﯿﺎم ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ،ش  )۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۸۸ ۱ﺻﺺ  ۳۴-۱۷ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻧﺎمھﺎی ھﻢ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه دارد ﮐﻪ آن را درﺳﺎل  ۱۳۰۶و در ﭘﺲ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻧﻮراﻟﻠﻪ درﻗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ و رﺿﺎﺷﺎه را از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﯾﻦ را ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﻗﯽ و
آﺑﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﯿﺪارﮔﺮاﻧﻪ ﺣﺎج
آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ )ﺗﮫﺮان (۱۳۶۹ ،ص .۴۰۶-۴۰۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۳۷

ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی و ﻣﺆﺛﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻪ اﯾﺸﺎن و ﻧﻪ دﯾﮕﺮان ،ﺑﯽﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ.
اﻗﺪام ﺟﺪی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ورود دروس دﯾﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اھﻤﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﯿﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت در ھﻤﮥ
١
اﺳﺘﺎنھﺎﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﮥ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۲۴ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭘﯿﺎم
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ درھﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدن دوﻟﺖھﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء اﻣﻮرﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ و ﭘﺸﺖ ﭘﺎ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد اﮔﺮ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺮوﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺎﻣﺤﮥ دوﻟﺖ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
٢
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی داده ،ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﮐﺎر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل آنھﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺪ
دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ« ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﻤﯿﺰیھﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۷اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت در وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ھﺮﮔﺎه ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﺣﯿﺚ
دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﯽداده اﺳﺖ.
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۴۳ص  .۴ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اﮔﺮﭼﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج
از اﯾﺮان درﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺒﺮ آن اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﺮان داﺷﺖ و ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺎﺗﺤﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت دﯾﻦ و ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﺑﻮد .ﮔﺰارشھﺎ و
ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۳ش  ،۴۰ص  ۱۰ -۷و  ۳۳و  (۳۷در اﯾﻦ ﺑﺎره درج ﮐﺮده،
ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻐﯿﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺳﺮ راه آﻣﺪن ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﻠﺒﮏ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎزﺗﺎب درﮔﺸﺖ وی در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻮد،
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ :ص  ۱۰۹ – ۱۰۸و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ
در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

۳۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺤﺚ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
١
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ اﻗﺪام ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ
ﻗﻤﯽ  ٢ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﭘﺲ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻪ درﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،ﻋﮫﺪه
دار ﺑﻮد – ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ٣ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و در
آن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺪارس ،ﻧﻮﺷﺖ :دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻻزم و ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 -١درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت در وزارت ﻓﺮھﻨﮓ در ﺳﺎل  ۲۹ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺪای ﺣﻖ ،ﺳﺎل اول ،ش اول،
ص .۲ ،۱
 -٢ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۲۸رﺟﺐ  ۱۲۸۲ق و ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۷ﺑﮫﻤﻦ  (۱۳۲۵ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﻋﺘﺒﺎت ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۱ق در ﻣﺸﮫﺪاﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۱۴ش ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ و در ﮐﺮﺑﻼ
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ،اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش – در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد –
ﺑﺮای رﻓﻊ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺳﮫﯿﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ و در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﮕﺮافھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺨﺎﺑﺮه و ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل
۱۳۶۳ق ۱۳۲۲-۳/ش ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۴ص ) ۳۱ﺧﺎﻃﺮات آذری ﻗﻤﯽ( )ﺧﺸﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺮوی را از ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﮐﺘﺎب او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :دادﮔﺎه« ص  (۵۵-۵۴آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در  ۵ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه
 ۱۳/۱۳۲۵رﺑﯿﻊ اﻻول  ۱۳۶۶ق درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم س  (۱۳۲۵) ۳ش  ،۴۰ص ۴-۳؛
ﻧﮕﺎه ﺣﻮزه ،ﺿﻤﯿﻤﮥ ش  ،۴ص  .۱۷-۱۳اﺳﺘﻘﺒﺎل از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻇﮫﺎر ﺷﻌﻒ از رﻓﺘﻦ
رﺿﺎﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ) .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﺛﺎر اﻟﺤﺠﮥ ،ج  ،۱ص )۱۲۵-۱۲۳ﻓﺮزﻧﺪ وی ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﮫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﮐﺮج ﺑﻮد .وی ﺗﺎﮐﻨﻮن )(۱۳۸۲
در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده و در ﻣﺸﮫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .اﯾﺸﺎن در  ۲۱ﺧﺮداد  ۸۶درﮔﺬﺷﺖ و روز ﺑﻌﺪ در
ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ (.ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺎج آﻗﺎ ﺗﻘﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻨﺎم اﯾﻦ
دوره ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٣در واﻗﻊ  ۹۵روز ﻣﯿﺎن در ﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻓﺘﺎد و ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن را ﭘﺲ از آﻗﺎی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺮح ﺣﺎل وی را ﮐﻪ در ھﻤﺎن روزھﺎی درﮔﺬﺷﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،س  ۳ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،۲۰ ،ﺑﮫﻤﻦ .۱۳۲۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۳۹

ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز دوﻟﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ھﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ھﺮ روز
ﺑﻪ ﻟﯿﺖ و ﻟﻌﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت و دﺧﺎﻟﺖ
آن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﮥ آن ھﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ وارد
١
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢﺗﺮ ،اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺳﺨﻦ از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول و ﻧﻈﺎرت آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ .در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم  ٢س  ،۲ش  ۵۰و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
در ﻟﺰوم اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ھﻢ از ﺷﯿﺮاز در اﯾﻦ ﺑﺎره در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س
 ۴ش  ،۳ص  ۵درج ﺷﺪ .در آن ﺗﻠﮕﺮاف آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ »ﻗﻠﻮب ﻣﻠﺖ را از ﮐﺪورت و ﺳﻮء ﻇﻦ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ «.ﺗﻠﮕﺮاف دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ھﺪاﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم س  ،۴ش  ،۳ص  ۱۷درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری  ٣ﻣﺴﺄﻟﻪ را درﺳﻄﺤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد ،ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء
)م ۱۳۷۳ق( ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺖ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ و
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﺾ ﻗﻤﯽ )۱۳۷۰-۱۲۹۳ق( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
٤
آﯾﺎت ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻤﺎم از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋهای
داﺷﺖ ،در ﺳﺎل  ،۱۳۲۲زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﻮن
در ھﻤﮥ ﺷﮫﺮھﺎ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ ،ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ )ﺳﮫﯿﻠﯽ( درﺑﺎرۀ ﺣﺠﺎب
ﻧﻮﺷﺖ و ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب را در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﯾﮑﯽ از

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۴۳ص .۴
 -٢در ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﺎل  ۲۶ھﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻃﺮاز اول و اﺻﻞ دوم
ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ.
 -٣درﺑﺎرۀ وی ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
 -٤ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۶ص  ۱۶ ،۵ ،۴ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
دﯾﮕﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲۶ص .۵

۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﮥ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ اﻃﻼع داده ﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻨﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ﻗﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ٢ .ﺗﺼﻮر
دوﻟﺘﯽھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻗﺪر ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد آﯾﺖ
٣
اﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﻔﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎزﺗﺎب زﯾﺎدی در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺮدم داﺷﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﺲ از
ﯾﮏ دوره ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ھﻨﻮز دﻟﺒﺴﺘﮕﯽھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﺸﻢ ﮐﺴﺮوی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ آﻗﺎ ﻗﮫﺮﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺑﻮده و از ﺟﻨﮓ ﻓﯿﺮوزاﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد« از ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﻗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .وی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :آﻣﺪن و رﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺳﻮدی از آن
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ«؟  ٤ﺗﻦ دادن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی وی ﮐﻪ روزﮔﺎری
ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺿﺎﺷﺎه و ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻋﻮض ﺷﺪن زﻣﺎﻧﻪ
داﺷﺖ .ﮐﺴﺮوی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ» :در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
راه ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺠﺎع ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ آﻣﺪن آﻗﺎی ﻗﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ« ٥ .وی ھﻤﺎن ﺟﺎ از
ﺣﺰب ﺗﻮده ھﻢ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﻤﯽ راه ﻣﺒﺎرزه را
در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،او را »اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﻨﯽ«
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﮐﻪ دﻟﺒﺎﺧﺘﮥ ﮐﺴﺮوی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﻗﻤﯽ »ﺟﻠﻮهای
َ
از ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺿﺎﺧﺎن زداﯾﯽ ﺣﮑﺎم آن زﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻞ
٦
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮو و اﺣﯿﺎی ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯿﺖ« اﺳﺖ.
 -١واﻗﻌﮥ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ص  ،۴۲۴وی اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻃﯽ ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ زده ،از درﺧﻮاﺳﺖھﺎی وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .آن زﻣﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ آن ﻧﻮاﺣﯽ ،دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
آﻗﺎی ﻗﻤﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻓﯽ در ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش ،۴۴-۴۳
ص .۱۱۶
 -٢ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ص .۲۷۲
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۹۵
 -٤دادﮔﺎه ،ص .۵۵-۵۴
 -٥ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ص .۳۳
 -٦ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی ،ص .۱۰۰

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﻧﺎﻣﮥ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی آﻗﺎی ﻗﻤﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ :در ﺟﻮاب ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﯾﺪ،
ً
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﺗﻠﮕﺮاف درھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﻄﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ً
اﺷﻌﺎر ﻣﯽﺷﻮد -۱ :آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را
َ
ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﻮﻧﺪ -۲ .در ﻣﻮﺿﻮع ارﺟﺎع
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﺎﺻﻪ اوﻗﺎف ﻣﺪارس دﯾﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﻘﺮره آن از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اوﻗﺎف وﻣﻔﺎد وﻗﻔﻨﺎﻣﻪھﺎ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ
داده ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ -۳ .در ﺑﺎب ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺮﻋﯿﺎت و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آداب دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ
١
ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠﻂ دارﻧﺪ در اول ازﻣﻨﻪ ،ﻣﮑﺎن ﭘﺴﺮان از دﺧﺘﺮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ً
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و اﺻﻮﻻ در ﭘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دورۀ
رﺿﺎﺧﺎن ،اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،درﺳﺖ از ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ
را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت او ﻧﺎمھﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺮوﻏﯽ در  ۱۷ﻣﮫﺮ  ۱۳۲۰ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ دراﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻞ از ﺣﯿﻠﻪھﺎ و روشھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﻃﻠﺒﮕﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ ﮐﻪ در دورۀ
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .او در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺮ ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺿﺮﺑﺖ اﺧﯿﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﮐﻞ ،ﻗﻠﻢ ﺳﺮخ اﻧﻘﺮاض ﺑﺮ روی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ«.
»ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﮐﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﺿﺮوری دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ و ﺟﺴﺎرت ﮐﻼس
ﺟﺪﯾﺪ ورزش و ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗﺮار داده و ﻓﺮشھﺎی آن را ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﺑﻪ ﯾﮫﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ«
ﻣﮫﻢﺗﺮ از ھﻤﻪ »ﻓﺸﺎر و ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ زنھﺎی ﺑﯿﭽﺎره ﻣﯽﺷﻮد ...ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ
ﺑﺎز ﻣﺘﻌﺮض روﺳﺮیھﺎی زنھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
 -١واﻗﻌﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ص  ،۴۲۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺠﺎب ،ﺧﺸﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻻﺋﯿﮏ
را ھﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﻗﻄﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب در »اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ« ص ۹۶-۹۲
داﺷﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮﻓﺘﻪ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻨﺎن ﮔﺸﺎده روی را ﺑﻪ
ﭼﺎدرو روﺑﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.

۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺮوﻏﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ» :در ﺑﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﻮان دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
١
ّ
ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺴﻢ از ﺳﻮی ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و
ھﺮ از ﭼﻨﺪی آﻧﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻃﻮﻣﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب
٢
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ دوره ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه(
در  ۱۵اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل ۱۳۲۳ش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آن ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﻮن را
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ﻇﻠﻢھﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻼشھﺎی ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ دﺷﻤﻦ و راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آنھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت آﻧﺎن ،ﺗﺮوﯾﺞ
٣
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﺴﺮوی و ...ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۶ص  .۲۱۶-۲۱۵در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ھﻢ
از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ و دار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎردھﻢ در ﺳﺎل ۱۳۲۳دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﭘﺲ از  ۲۸ﻣﺎه ﮐﻪ
در اراک و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه زﻧﺪان ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۲۴آزاد ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻣﺬھﺒﯽ
ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .وی در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اراک ،در ﻗﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﭼﻨﺪ
ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻗﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
وارد ﺷﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﺛﺎر اﻟﺤﺠﻪ ،ج  ،۱ص  (۱۲۸ -۱۲۷ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و در اواﺳﻂ
ً
ﺳﺎل  ۲۶ﻣﺠﺪدا آزاد ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮح ﺣﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ،
در ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۴ص  ۲۳ -۲۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٣در ﺑﺨﺸﯽ ازاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﻣﻮﺳﺎی ﮐﻠﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺑﯿﺴﻮاد – رﺿﺎﺧﺎن – را ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ آنھﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺷﮫﻮات ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻻن ھﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻮدک ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد را در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس و اﻋﺮاض ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ داده ،ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﻧﻔﺲ اﻣﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻮدک ﺳﺎده
ﮐﺮده و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن را ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺤﺸﺎ ﮐﺮده .ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺪارس و ﻣﺤﺎﻓﻞ
دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﯽ ھﺮزه ﮔﺮد ﮐﺮده و ﻧﻔﺲ از ھﯿﭽﮑﺲ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎدر ﻋﻔﺖ را از ﺳﺮ زنھﺎی ﻋﻔﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و اﻻن ھﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف دﯾﻦ و
ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ...ھﺎن ای روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ای داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﺪار . .اﻣﺮوز ﺷﻤﺎھﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﻋﺬری دارﯾﺪ؟ ھﻤﻪ دﯾﺪﯾﺪ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد روﺣﺎﻧﯿﻮن آﻏﺎز ﺷﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻨﺎی ﻓﺤﺎﺷﯽ و
ﺗﻨﺪروی را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن از ﺗﺮس آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎدا دﺳﺘﺎوردھﺎی دورۀ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﺮود ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺮد اﻣﺮوز ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۲۴در ﻧﺸﺮﯾﻪ اش ،ﭘﺲ از ﺣﻤﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم! اﮔﺮ اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎزی ،اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت ،اﯾﻦ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ،اﯾﻦ
ﭼﺎدر ﭼﺎﻗﭽﻮر و اﯾﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ رﯾﺎ و ﭼﻤﺎق ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﻣﺎه در ﻧﯿﻮﯾﻮرک،
آﺑﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻮل آن اﺟﺒﺎری ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﺗﻤﮑﺪه دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ ١ .اﯾﻦ
ھﻤﺎن روﯾﻪ اﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی ھﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﮥ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﺗﺮس از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
وﺿﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ٢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی آب ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روی
دﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن از ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﭘﻨﺠﮥ ﻗﮫﺮ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎ زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۵اداﻣﻪ
داﺷﺖ و ﺑﺎ رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در اذھﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎع
آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰی – اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی – ﺑﯽﺳﺮوﭘﺎ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﯾﯿﻦ ﺷﻤﺎھﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺎﺳﺰا
ﮐﺮد و در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق و اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ – روﺣﯽ ﻟﻪ اﻟﻔﺪاء – آن ھﻤﻪ ﺟﺴﺎرتھﺎ ﮐﺮد و ھﯿﭻ
ﮐﻠﻤﻪ از ﺷﻤﺎھﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ .اﻣﺮوز ﭼﻪ ﻋﺬری در ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺧﺪا دارﯾﺪ؟ ...ﯾﺎزده ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ۱۳۶۳
ق .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱ص .۲۳-۲۱
 -١ﻣﺮد اﻣﺮوز ۳۰ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۲۴ش  ،۴۰ھﻤﻮ در ﺷﻤﺎره  ۴۳ﻣﺮد اﻣﺮوز ) ۱۳ﻣﺮداد  (۲۴ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮥ وارده ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ ﺷﺪن ،از اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﻋﺒﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺨﺖ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻧﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺮ ھﻤﻪ ﮐﺲ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻋﻘﯿﺪۀ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده و ﻣﺒﻨﺎی آن روی اﯾﻤﺎن و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﺑﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺣﺎﻧﯽ
ﭘﺎ را از ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬارده و داﺧﻞ در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺷﻮﻧﺪ ،اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده و
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ«.
 -٢درﺑﺎره ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﻦ دوره ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی ،ص .۱۴۱-۱۳۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ دوران ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺎن دﯾﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﮫﺎﯾﯽﮔﺮی و ﮐﺴﺮوی ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺼﺤﻠﯿﻦ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ
وﺿﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺷﻤﺎره  ۴۰ﺳﺎل ﺳﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ در دی ﻣﺎه  ۲۵ﭼﺎپ ﺷﺪ،
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ داده ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ھﻢ ﺑﺎآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ از اﯾﺸﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪ :راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺎرک ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم اﺟﺘﮫﺎد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اھﺘﻤﺎم ﺗﺎم در
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﻼم داﺷﺘﻪ و دﻓﺎع از ﺣﻮزۀ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﮐﻮﺷﺶ در اﻣﺮ ﺑﻪ
ّ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺗﮫﯿﮥ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ّ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻻ ﺑﺼﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻮا ﺑﺪھﺪ و وﺟﻮه و ﺣﻘﻮق ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ،
ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﯾﻒ
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻼح ﺷﯿﻌﯿﺎن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺟﻮاب داد :از اھﻢ واﺟﺒﺎت ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﯾﮏ »ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﮫﺮان« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و
ﺷﻌﺒﺎت آن در وﻻﯾﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و »ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود اﺷﺨﺎص و اﺻﻼح ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ و
١
ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ و اﺻﻼح ﻣﻨﺎﺑﺮ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ« ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻗﺎی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن
درﮔﺬﺷﺖ وﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ھﻨﻮز در ﺻﺪد ﭼﺎپ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ اﯾﺸﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ او
ﺑﻮد ﮐﻪ در  ۲۰ﺑﮫﻤﻦ ۱۳۲۵ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ درﮔﺬﺷﺖ وی ﺣﺎوی
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .زان ﭘﺲ ،آرام آرام زﻣﻨﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی آن ھﻢ ﻧﻪ در ﻋﺮاق ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -۳ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ و واﮐﻨﺶ ﻋﻠﻤﺎ

ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ و روﺣﺎﻧﯿﺖ و در واﻗﻊ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺣﯿﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث ادﺑﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮدﻣﺪاران آن
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎرف و اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ،آﺗﺶ آن را
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش  ،۴۰ص .۳۷ ،۶
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ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺴﺮوی ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺣﻮزه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ )اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ( ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮزه را ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده ،ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﮑﻤﯽ) ،ﻓﺮزﻧﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ(
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮫﺮی )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۲۸۰و ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۳۶۰ق۱۳۲۰/ش( داﻣﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﭘﺪر آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ( ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻘﺪس
ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﻗﻢ وارد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﺰل وی اﺳﮑﺎن
ﯾﺎﻓﺖ .وی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺨﺮوﺑﻪ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﺮوﻣﻨﺪی در آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻃﻼب در
آن اﺳﮑﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ُ
ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻃﻠﺒﻪای ّ
ﻣﻌﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ و آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در
ھﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ھﻢ ﺣﺠﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽرﻓﺖ و در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،و آن ﺟﻠﺴﺎت را آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
اداره ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ١ .آن زﻣﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی در ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ روﺿﮥ َ
ﻣﻔﺼﻠﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ھﻢ آﻧﺠﺎ
ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و روﺿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺷﻌﺮی در ﻗﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف
٢
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰارﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺖ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وی ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب راه ﻧﺠﺎت از
آﻓﺎت ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ رﯾﺎل از ﻃﺮف ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻠﻤﯿﺔ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ آﺛﺎر و ﻣﻀﺮات دﺧﺎﻧﯿﺎت ،اﻧﻮاع اﻓﯿﻮنھﺎ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺸﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:
دﺳﺘﻮر ازدواج ،آﺋﯿﻦ ﭘﺎک ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﻪ .اﯾﻦ آﺧﺮی ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻼت
 -١ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را در ﺳﺎل  ۱۳۲۱در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺮﺣﻮم
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺸﻮراﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﯽداﻧﺪ )ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه ،ص  (۸۳اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺪران آن دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص .۱۹۶-۱۹۵ ،۲۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﻨﯽ او دارد .در ﻣﻌﺮﻓﯽ آن آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮﺧﯽ
اﯾﺮادات ﮐﻔﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت .ﻧﮕﺎرش در زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ وی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮥ ھﻤﺎﯾﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده و ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر و
ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۵۷ق ،ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۱۳۱۷ش اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ درﺑﺎره ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ اﺳﻼم و در واﻗﻊ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮫﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر وی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﺻﻼح دﯾﻦ ،اﺻﻼح ﻣﻨﺒﺮ و روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ
اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری و ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺪﻻ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﻤﺎﯾﻮن
ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وی ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در ﻣﺬھﺐ ﺗﺎ اﻧﮑﺎر آن
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪھﺎی وی ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت رﺿﺎﺷﺎھﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺣﮑﻤﯽ زداده ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰارﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪای از ﺣﻠﻘﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻓﺎع از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬھﺒﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دورۀ رﺿﺎﺷﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﮐﺴﺮوی و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮوج آن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ
ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی ﮐﺴﺮوی ،ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺳﻔﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻓﺮاوان و اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد و ﻧﻮﯾﺪ

 -١ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،دو ﺻﻔﺤﻪ و ﻋﻨﻮاﻧﺶ »اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﻨﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل اول
ھﻤﺎﯾﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻣﺆﻟﻒ در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺤﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﻣﺤﻀﺮ زﻋﯿﻢ اﮐﺒﺮ ،اﺳﺘﺎدﻧﺎ
اﻟﻌﻼﻣﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ – دام ﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ – ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ھﻢ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت در ﻣﯿﺎن آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﺷﺎھﯽ ھﻢ در آن ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻻ ھﻢ در
ﭼﮫﺎر ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
در ﺷﻤﺎره  ۹ﺳﺎل اول ھﻤﺎﯾﻮن ص  ۱۸-۱۵ﭼﺎپ ﺷﺪ ھﻤﺮاھﯽ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻻﺑﻼی
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺸﺎن از ﮔﺮاﯾﺶ وی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼﺣﺎت دارد.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۴۷

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺸﯿﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽداد .درھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﮫﯿﻠﯽ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد و اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد.
ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺿﻤﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ روی ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
دﯾﻨﯽ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ھﻢ ﯾﺎ ﺟﺮأت
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﻃﻼع ...اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
دﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﮫﺎده اﯾﺪ ،ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪش ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎﺗﺶ ﺣﺎﺿﺮم« وی ﺑﻪ
اﺻﻼﺣﺎت رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺳﺨﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶھﺎی وی ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :آﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه آﺳﻮدهﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از او؟ آﯾﺎ ادارات و ﻧﻈﺎم اﯾﺮان را رﺿﺎﺷﺎه ﺧﺮاب
ﮐﺮد ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﺧﺮاب ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﻘﻮا و اﯾﻤﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮده ﯾﺎ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟«...
ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎهھﺎی ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﻣﮫﺮ  ۱۳۲۲ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ ۱۲
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی در  ۱۵ﻣﮫﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺑﮫﻤﻦ ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی ﮐﺴﺮوی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻤﺮاھﯽ
اﯾﻦ دوﮐﺘﺎب و ھﻤﻔﮑﺮی ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﺶ را آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۱۲ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﺟﻤﻌﯽ
از ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﮫﻀﺖ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﮥ ھﻤﺎﯾﻮن
ً
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﯾﺪهھﺎی ﮐﺴﺮوی و ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﻤﺎن او
ﺑﻮد ،از ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﺗﺎ ) ۱۳۱۴ﺟﻤﻌﺎ ده ﺷﻤﺎره( درﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ١ .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر آن،
ﻣﺠﻠﮥ ﭘﯿﻤﺎن ،ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر آن و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ از ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺧﺒﺮ
ﻣﯽداد ٢ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﯾﺎ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن( ھﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪای
در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﺮام زن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻮی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در آن ﺷﻤﺎره
)ﻣﮫﺮﻣﺎه  (۱۳۱۳ص  ۱۹-۱۸ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ زﺑﺎن ﺧﻨﺜﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﻤﺎﯾﻮن ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ  ،در اداﻣﮥ ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ آﺧﻮﻧﺪزاده آن را آﻏﺎز و ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی آن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت اﯾﺮان ،ج  ،۴ص .۳۳۹-۳۳۸
 -٢ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره ﯾﮑﻢ ،ص  ،۶۷ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﻨﺎﻣﮥ ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه از
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺮﻗﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﻌﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۴۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﻤﺎﯾﻮن در ﺟﮫﺖ ﻧﻔﯽ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﺋﻤﻪ
اﻃﮫﺎر† ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۳در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در آن از رﺿﺎ ﺷﺎه ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺷﺪ ١ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﮐﺴﺮوی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ و از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
٢
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ راھﯽ ﺟﺪای از راه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰو ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮده ،درﺑﺎرۀ آن ﺷﺮﺣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
داده و آﻗﺎی ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﯾﺎدآور
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ زاده در ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی رﻓﺎﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز
در ﻗﻢ و در ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﺴﺮوی را ﺑﻪ ﺣﺠﺮۀ ﺧﻮدش ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ھﻢ
در ھﻤﺎن ﺣﺠﺮه ﺑﻮد ،آورد ٣ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف وی در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی
 -١ﻋﻠﻤﺎ و رژﯾﻢ رﺿﺎﺧﺎن ،ص .۲۸۶
 -٢ھﻤﺎن ،ص  .۲۸۷-۲۸۵ﻃﺒﻌﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﻤﮥ اﻓﺮادی ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد.
ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺻﺪر ھﺎﺷﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮاﯾﺪ وﻣﺠﻼت ،ج  ،۴ص  ۳۴۰آورده اﺳﺖ.
 -٣ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص .۲۰۹-۲۰۸
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺷﻌﺮی)ﮐﻪ ﻋﻤﻪاش ھﻤﺴﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺑﻮده( اﻇﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :ﭘﺪرم
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﮫﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب او را
ﻧﺨﻮاﻧﺪم .ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ درﺑﺎرۀ وی ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮑﺴﺎﻟﯽ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎی
ﺳﺎوه ﺑﻮدم و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدم .ﭘﺪرم ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .در زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻗﺎی ﺣﮑﻤﯽ آﻣﺪه .ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ:
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺣﮑﻤﯽ زاده دم در اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﭘﺪرم ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﺮام ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﭼﻪ دری وارد
ﺷﻮد .ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻨﺪ :از در ﺻﺪاﻗﺖ .اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﻏﯿﺮ از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ھﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮد و رﻓﺖ .ﻣﻦ
ً
ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﻤﻪام ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺘﻨﮑﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺎھﯽ ﺗﻌﺎرف ﻣﺎﻧﺪن ھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﻣﮑﻪ و ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮود ،ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ھﺰﯾﻨﻪاش را ﻣﯽدھﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم.
در ﺳﻔﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ رﻓﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم را ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ ،ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب روﯾﺶ وﻗﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻨﺪی ﺑﺮای وﻗﻒ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦھﺎ را ﺟﺪا ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺒﺮ و ﺑﺒﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ھﺮﭼﻪ ھﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ .در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ رﻓﺘﻢ از ﻣﮑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﻠﯽ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮوم ،اﮔﺮﻣﺴﺄﻟﻪ ذﺑﺢ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽروم .اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ آﻧﺠﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد .دﺧﺘﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و در اﯾﺎم ﺟﻨﮓ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺪر ھﻢ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻪام آﻣﺪﻧﺪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ .ﻋﻤﻪام ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﯾﺎرات ﺑﻮد .آن ﺷﺐ دﺧﺘﺮش ھﻤﺮاھﺶ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۴۹

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را از ﺟﺒﮫﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد
ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری
ھﻢ اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و آن دو ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان وی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ھﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺆﻟﻒ در ﻧﮕﺎرش اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد .وی در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺰده ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و از ﻋﻠﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﻮاب دھﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻮﺳﻞ ،اﺳﺘﺨﺎره ،اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺰاداری
و ﺛﻮاب آن ،ﻗﺪرت ﻣﺠﺘﮫﺪ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﻠﻤﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری،
اﺑﺪی ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎﻋﻘﻞ و زﻧﺪﮔﯽ ،و ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ﻋﻼﻗﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﻦ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﻣﮫﺮ  ۱۳۲۲ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ و ھﻤﺮاه
١
ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ  ۱۲ﭘﺮﭼﻢ در ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﮫﺮ ﺳﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﻣﺤﻤﻮد زرﻧﺪی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪ ﺳﺆال از ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺖ و در
ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎ آﻗﺎی ﺣﮑﻤﯽ زاده از آﻗﺎی
ﮐﺴﺮوی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« درج ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺣﮑﻤﯽ
زاده و ارﺗﺒﺎط آنھﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺠﻢ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺷﻤﺎ

ﺑﻮد )اﯾﻦ دﺧﺘﺮ اﻻن ﺣﺪود ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل دارد – اﯾﺸﺎن در آﺑﺎن  ۸۴درﮔﺬﺷﺖ( ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم
ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ،دﯾﺪم اﯾﻦ دﺧﺘﺮ در اﺗﺎق ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ،و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻦ
او را ُﻣﻈﮫﺮ ﺑﻪ َ
ﺗﺪﯾﻦ ﻣﯽدﯾﺪم.
اﯾﺸﺎن ﺷﻐﻠﺶ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻏﺪار در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻋﻮﺗﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺖ ﭘﺴﺮ و ﻧﻮهاش ھﻢ اﮐﻨﻮن در ھﻤﯿﻦ
ﺷﻐﻞ ھﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ھﻢ ﻓﺮدی ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮد .ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﮐﻔﺎﯾﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ھﻢ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ داﺷﺖ.
وی در  ۶۶/۷/۱۱درﮔﺬﺷﺖ و در ﺑﮫﺸﺖ زھﺮا دﻓﻦ ﺷﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ او اﺧﻮی زادۀ آﻗﺎی اﺷﻌﺮی
ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ .ﻣﻦ ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و اﻣﺎم ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ او ھﻨﻮز زﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯽداد .دﺧﺘﺮش ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ دﯾﺮوز
) (۱۳۸۳/۱/۷ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﻢ .دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﮑﻦ ،اﻣﺎ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎی از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از او ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ
آن ﺣﻤﺎﯾﺖ وی را از اﺳﻼم در آﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی ،ص .۱۱۳-۱۱۲

۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب )ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدت( ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ
»ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ از ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ھﻤﺎﯾﻮن و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ و ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ
)ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدت( را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ اﺻﻮل در ده ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪام ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ از ﮐﺠﺎی ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﮔﺮ
ﺷﺒﺎھﺖ ﮔﻔﺘﻪھﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،آن وﻗﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره اﺑﻦ ﺳﻌﻮد واﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و دﯾﮕﺮان
١
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ از آنھﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ(.
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﮐﺎرش در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ راﯾﺞ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده و ﺳﯿﺰده ﭘﺮﺳﺶ ھﻢ
در آﻏﺎز ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،در ﻋﻤﻞ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۳۶ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،در
ﺷﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﻢ :ﺧﺪا ،ﮔﻔﺘﺎر دوم :اﻣﺎﻣﺖ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم :روﺣﺎﻧﯽ،
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﮫﺎرم :ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ :ﻗﺎﻧﻮن ،ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ :ﺣﺪﯾﺚ.
ﻣﺆﻟﻒ در دو ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﻦ آن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﺪﻋﯽ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در آن واﺣﺪ ،دهھﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻨﺎن ادﻋﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻄﺎﻟﺐ وی ،در ﮔﻔﺘﺎر ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ ک درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ادﻋﺎھﺎی ﺑﻪ ﻗﻮل وی ﻣﺄﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪهای ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ
درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺮدم در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ وی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﺷﺆون ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ را
ﮐﺴﺮوی ھﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده اﺳﺖ .ﺣﮑﻤﯽ زاده ،ﻧﻈﺎم ﻓﻘﮫﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺮای ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت آورده اﺳﺖ.
ً
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎد از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دورۀ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻃﺒﻌﺎ آن زﻣﺎن اﯾﻦ

 -١ﭼﻨﺪ ﺳﻮال از ﮐﺴﺮوی ،ص .۶۶-۶۵
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ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ روز
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺤﺚ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻧﺘﻘﺎد از آن ھﻢ
در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی روﺷﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺣﮑﻤﯽ زاده و ﮐﺴﺮوی دارد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ )ﻣﺮگ در آذر ۱۳۱۳ش( در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی وی از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ  ١اوﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺪ
ً
ً
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼ در اذھﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻋﻠﻤﺎ –
ﻣﻨﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ آن – ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
اھﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻤﯽ زاده در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺰﻣﺎن
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻗﻢ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺪ ﻣﺎدری او ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ وی ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﺷﻮد .آﻗﺎی ﺑﺪﻻ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺘﻔﺮﻗﯽ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ واﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮابھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻮابھﺎ از آن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽھﺎی ﺧﺎﻟﺼﯽ ،ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی
از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ،از آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن رﻓﺘﻪ و آﻗﺎی ﺧﺎﻟﺼﯽ را از اﻧﺘﺸﺎر
ﺟﻮاﺑﯿﻪاش ﺑﻪ اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ ٢ .آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﯽرود ،ﺑﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮای وی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ آن
ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﯿﻪای ﮐﻪ او ﭼﺎپ
ﮐﺮده ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ وﻋﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺟﻮاﺑﯽ
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۷۹ ،ص .۳۶-۳۴
 -٢ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ آﻗﺎی ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی از ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ:
»ﻓﺎﺿﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮﻗﺮ ﻣﮑﺮم آﻗﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﻧﺠﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ آﻗﺎی
ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ...و ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻗﻮﻣﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ زﯾﺐ وﺻﻮل داد ،ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ در ﺟﻮاب آن،
ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ را ﺗﺬﮐﺮ دھﻢ) ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر ،ص .(۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻮزه ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ ١ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻀﻼی ﻗﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن
اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮده ،ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ اﺛﺮی ﺟﺎﻣﻊ در ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار
ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﺟﻮاﺑﯿﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر در ﻧﻘﺪ اﺳﺮار ھﺰارﺳﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ
ﺟﻮاﺑﯿﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ٢ .ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺿﻤﻦ  ۵۶ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی
ﺳﯿﺰده ﮔﺎﻧﮥ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .در واﻗﻊ وی ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎﻻت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ
دﻓﺎ ع از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎن ﺗﻨﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ادﺑﯿﺎت راﯾﺞ آن زﻣﺎن ھﻢ ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﮥ وی ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب واﻗﻊ
ﻧﺸﻮد و ﺣﺘﯽ اداﻣﮥ آن در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﺪ و ھﻤﺎن داﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﺑﺪﻻ و
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻊ وی از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.
در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﻘﺪھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و وی ﻣﺘﮫﻢ
٣
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﮐﺴﺮوی اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺷﮑﺎر و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،در ﺳﺎل ۱۳۶۳ق  ۱۳۲۳ /ش ﮔﻮﯾﺎ در
ﻇﺮف ﭼﮫﻞ روز ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ٤ .اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺴﺎس اﻣﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .اﻗﺪام ﺣﮑﻤﯽ زاده ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻠﺒﮕﯽ داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﺎت ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻮد.
 -١ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص .۲۰۲-۱۹۹
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،۴س  ۱۹ ،۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ۲۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  (۱۳۲۳/۲/۱۶) ۸ص .۴
 -٤دﻟﯿﻞ آﻓﺘﺎب ،ﺧﺎﻃﺮات ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ،ص .۵۲
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اﻣﺎم در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :اﻣﺮوز ﮐﻪ دﻧﯿﺎی آﺗﺶ ﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎری دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻃﺮف دﯾﻦ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ دراز ﮐﺮده و ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و دﯾﻨﺪاری و روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ١ «.اﻣﺎم
ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺮﮐﺖ وھﺎﺑﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺟﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﻣﯽداﻧﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ،از اﺻﻼح دﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،دﯾﻦ را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﻋﻘﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،رﯾﺸﮥ دﯾﻦ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ از دﯾﺪ اﻣﺎم ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد.
آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ در دورۀ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورۀ ﺳﯿﺎه ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﻼھﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺧﻮد دﯾﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ
ﺑﺨﺶھﺎ و ھﻢ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺳﯿﺰده ﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ادﺑﯿﺎت ﮐﺘﺎب ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺎن ادﺑﯿﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آن روزﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﺗﺸﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﻗﺪری ﺧﺸﻦ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت را در ﺧﺪﻣﺖ آرﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﯾﮏ دوره ﻓﺮوﺧﻮردﮔﯽ ،اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﺑﺮآﻣﺪن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ،ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،رﯾﺸﮥ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ و اﻟﺤﺎد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﯾﮑﯽ
از ﻓﺮازھﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ادﺑﯿﺎت ﮐﻠﯽ آن ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ :آوخ آوخ از اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮﯾﮫﺎ!
اﻓﺴﻮس اﻓﺴﻮس از اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽھﺎ ،ھﻤﮑﯿﺸﺎن دﯾﻨﺪار ﻣﺎ! ﺑﺮادران ﭘﺎک ﻣﺎ! دوﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ
زﺑﺎن ﻣﺎ! ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎ! ھﻤﻮﻃﻨﺎن آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺎ! اﯾﻦ اوراق ﻧﻨﮕﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ،
اﯾﻦ ﺷﺎﻟﻮدهھﺎی ﻧﻔﺎق ،اﯾﻦ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪھﺎی ﻓﺴﺎد ،اﯾﻦ دﻋﻮتھﺎی ﺑﻪ زردﺷﺘﯽﮔﺮی ،اﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺰاھﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در ﺻﺪد ﭼﺎره
ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮﺷﺶ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﯿﺮت ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻋﺼﺒﯿﺖ وﻃﻨﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ارادۀ ﻗﻮی ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آھﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن ﺑﯽآﺑﺮو را از
زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻧﺪازﯾﺪ .اﯾﻦھﺎ ﯾﺎدﮔﺎرھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ودﯾﻌﻪھﺎی
ﺧﺪاﯾﯽ را دﺳﺘﺨﻮش ھﻮی و ھﻮس ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ

 -١ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ،ص .۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﻮنھﺎی ﭘﺎک ﺷﮫﺪای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﻋﯿﺪ آﺗﺶ
١
زدن ﮐﺘﺎب دارﻧﺪ ...ھﺎن آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ ددان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺮه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،اﻣﺎﻣﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ و زﯾﺎرت و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﻗﺴﻤﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﺎس در ﮐﺸﻒ اﺳﺮار اﻣﺎم ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در دو
ﺑﺨﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
دراﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺤﺚ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﮫﺎ در دورۀ
ً
ﻏﯿﺒﺖ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اوﻻ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آن روزﮔﺎر و
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﺸﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ٢ .آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻣﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﺎی ﺣﮑﻤﯽ زاده را ﮐﻪ
ﻓﻘﮫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :،اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ
اﺟﺮا ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ،۱۳۲۰اﻣﮑﺎن
اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻓﻘﯿﮫﺎن ادﻋﺎی آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪای در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻣﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ادﻋﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﻓﻘﮫﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ
ﺣﮑﻤﯽ زاده و ﮐﺴﺮوی ،از ﺳﻮی اﻣﺎم و دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ھﺪﻓﺸﺎن رو در
رو ﻗﺮار دادن دوﻟﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﻮد و روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و

 -١ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ،ص .۷۴
 -٢دراﯾﻦ ﺑﺎره ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و دﻻﯾﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻠﺪ ﭼﮫﺎرم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮕﺮۀ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎپ
ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ،۳۶۳-۳۶۲ ،۲۵۰ ،۱۸۳-۱۸۲ ،۱۴۸ -۱۴۷ ،۸۴ :و
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼﻣﯽ ،ص  ۲۳۱-۲۳۰و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ
)ﮐﺪﯾﻮر ،ﺗﮫﺮان (۱۳۷۷ ،ص ۱۴۳-۱۴۱؛ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ دورۀ ﭘﮫﻠﻮی،
)رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( ،ج.۱
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دوﻟﺖ ﺳﮫﯿﻠﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آﻧﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،آﻧﺎن در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﻒ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﮫﺎ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻊ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ
روی در ﺻﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی
١
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﺆﮐﺪ اﻣﺎم در اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ادارۀ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن از ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد،
ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ .اﻣﺎم رﺳﻤﺎ از دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎت وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﺪه آل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎی
ﺷﯿﻌﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد را ھﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﺪد اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺮدن آن ھﺴﺘﻨﺪ.

 -١اﻣﺎم در آﺳﻨﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ» :ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در داﺧﻞ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻧﺪارم و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ اﻻن ھﺴﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﻧﻘﺶ ھﺪاﯾﺖ دارم« )ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر،
ج  ،۳ص  ،۸۸و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ج  ،۴ص  (۱۷۰و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ او اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،از او
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﻠﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد) «.ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ج  ،۴ص  (۱۸۶و در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ» :ﻓﻘﯿﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺧﻼف ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﻮدش ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﮕﺬارد اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﮕﺬرد ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری«) .ﺻﺤﯿﻨﻔﻪ ﻧﻮر ،ج  ،۱۱ص  .۳۷ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻞ اﻣﺎم در
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا آن زﻣﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ:
ﺻﺤﯿﻔﮥﻧﻮر ،ج  ،۱۶ص  .(۲۱۲-۲۱۱آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ را
داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻓﮑﺎر اﻣﺎم ﺑﻮد» :وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮد در رأس
دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«) .ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ص  (۸۶اﻣﺎم ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺗﺼﻮرش ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﺧﯿﺮ ،آنھﺎ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﺪم ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ زدهام درﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،آﻣﺪم ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﻣﻦ
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم«) .ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  ،۱۸ص  ،۱۷۸و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ج  ،۱۶ص (.۲۱۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻋﺒﺎرات اﻣﺎم را ﮐﻪ ھﺮدو ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در درون ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﯿﺎ ﺷﺪن ﺑﻮده ،ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﮫﺎﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻘﯿﻪ
ھﻢ ﺷﺎه و ھﻢ وزﯾﺮ و ھﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ھﻢ ﺳﭙﮫﻮر اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ از ﻓﻘﮫﺎی دﯾﻨﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت آنھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ھﻢ ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﮕﻔﺘﻪ ،و در ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎه
ھﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ .آری آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﮔﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ھﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر و
ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و ﻋﺪل اﻟﮫﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ از ﻓﻘﮫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﮫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم اﺳﺖ اداره ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﯽﻧﻈﺎرت
روﺣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﻋﺎدل ﯾﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮ او ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎه و
وزﯾﺮ و ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎھﯽ و ﺳﭙﮫﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت در ﻗﻮۀ ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ و در ﻗﻮۀ
ﻣﺠﺮﯾﮥ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﻼھﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻘﻮی
١
و ﺑﯽﻏﺮﺿﯽ و ﺗﺮک ھﻮی و ﺷﮫﻮت ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

 -١اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۵۷

 -۴ﺑﺮآﻣﺪن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﻟﻒ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ

ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺲ از آن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﮫﺮان و
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﻞ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ  ،ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺬھﺐ و
ً
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻻﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ھﻤﮥ ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮع رﻓﺘﺎرھﺎی
آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد،
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞھﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﮔﺎه ادﻋﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن دارﻧﺪ ،دارای
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺗﻼشھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ،ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ -ﻣﺪﯾﺮ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم  -ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮای ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ دوره داﻧﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺸﮑﻞھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ) ١ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ( آن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﻧﺘﺨﺎب
 -١ﺷﮫﺎب ﭘﻮر در اﺻﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻌﺪی( و ﺷﺎﻏﻞ در ادارۀ ﻧﮕﺎرش ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺧﻮد ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﭼﮫﺮۀ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد.
وی در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ وﺣﺪت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﻘﯿﺪۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮوﯾﺪ و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ھﻢ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻧﮕﺎه اﺷﺨﺎﺻﯿﺺ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ھﻢ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ وی ﺑﻪ
ﺗﺼﻮف و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ )ﭘﺪر زﻧﺶ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی( ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﺮادﯾﻨﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ را در ذھﻨﯿﺖ وی ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ) .از اﯾﻦ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ ﻣﻘﺎﻻت
و اﺷﻌﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪھﺎی ﻧﻮر داﻧﺶ و ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ »ﻧﻮر ﺳﺨﻦ در وﺣﺪت« اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎرات »وﺣﺪت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﺷﺪه و اول آن ھﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(.
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او »ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻧﺎﺷﺮ آن اﻧﺘﺸﺎرات وﺣﺪت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ )ﺗﮫﺮان ،اﺑﻦ
ﺳﯿﻨﺎ ۱۳۳۲ ،ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺷﺎه درﻣﻘﺪﻣﻪ( اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ از ﺳﺎلھﺎی  ۳۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺠﻠﮥ وﺣﺪت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ آن ﺷﺪه ﺑﻮد .در واﻗﻊ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺷﮫﺎپ ﭘﻮر ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ
وﺣﺪت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اداﻣﻪ داد .درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ

۵۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﻨﻮان »ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت« در ﻧﺎم اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ در
اذھﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻟﺰوم ﺷﮑﻞ دھﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ وﺟﻮد
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻎ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪھﻨﺪ .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ
درد ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از دردھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪھﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ
در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﺗﻘﺮﯾﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺬﯾﯿﻞ آن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﻓﻼﻃﻮری از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل در اواﺧﺮ دھﮥ ﺑﯿﺴﺖ ﯾﺎ اواﺋﻞ دھﮥ ﺳﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۱۳۲۱
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ھﺪﻓﺶ »ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﻼم و اﺷﺎﻋﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ دﯾﻦ از ﺧﺮاﻓﺎت  ١و ﭘﯿﺮاﯾﻪھﺎ و آ ﮔﺎه ﮐﺮدن
ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ و ﻓﮫﻤﺎﻧﺪن ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اھﻤﯿﺖ دﯾﻨﺪاری ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم ﺑﻪ
زﺑﺎن اﻣﺮوزی و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ﺳﺎل  ،۱۳۴۸ص .۹۵-۹۲ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ً
»ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ از وﺣﺪت« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد وی ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ او
ﻧﺪاﺷﺖ و درھﺮ دو ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ و ھﻔﺘﮕﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .وی
درﺳﺎل  ۱۳۴۸در اداﻣﮥ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان و
دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری از ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ  ،۱۳۴۸ص .۹۶
 -١در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺧﺮاﻓﺎت« ﯾﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ از دورۀ
رﺿﺎﺧﺎن وارد ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن روی اﺻﻞ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮاﻓﻪ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﺒﻮد و ھﺮﮐﺲ از زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺧﻮد
آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش  ،۲ص  ۱۱ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺑﮫﺎم در اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎدﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را در ﺷﺮح ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق آن ﺑﻨﮕﺎرﻧﺪ.
در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ درﺳﺎل ﺳﻮم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﻓﻪ و
ارﺗﺠﺎع ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻗﺘﺮاح ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻮد .در ﺑﮫﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ۱۳۲۹
در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺪای ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »رﻓﻊ ﺧﺮاﻓﺎت – ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۵۹

در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ ،ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪای درﺑﺎرۀ دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،از ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺤﺮک ﻣﺎ« ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ
اﺳﻼم اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر »ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ« .درﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪی »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ« ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ
ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ »ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮد«
اﺳﻼم اﺳﺖ .آن ھﻢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺴﺎد اﺧﻼق ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮه و در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ از »ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪی اﻓﺘﺨﺎری«
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺿﻤﻦ  ۲۶ﻣﺎده اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرھﺎی ﻣﺎ در اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﺮ زﻣﺎن
١
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﺳﻼم اﺳﺖ.
دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ،اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎزده ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ
»ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ دورۀ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺰﺑﻮر اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ «.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪان و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮد از اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت
اﻧﺠﻤﻦ ،ﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎب روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم ﺑﻮد  ٢ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ آن آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ راه ﻧﻮ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺣﻘﯿﻘﺖ )ﺗﮫﺮان (۱۳۲۳ ،ﺑﻮد .ﺷﺮﺣﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ٣ .ﺧﻮد ﺷﮫﺎب ﭘﻮر
آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن آﺋﯿﻨﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن )ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن (۱۳۳۴ ،و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش درﺑﺎرۀ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم از ﺣﺠﻠﮥ ﻋﺮوﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ
ﺷﮫﺎدت )ﻗﻢ۱۳۶۸ ،ق۳۲ .ص( ﺑﻮد .ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ادارۀ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺻﺺ .۲۵۶-۲۵۰
 -٢ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ۵ ،۲ﻓﺮوردﯾﻦ  .۱۳۲۳اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای.
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺷﺮح ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم اﺳﺖ .ذﯾﻞ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،۱۳۲۵ ،ص  .۶۰۲-۶۰۰ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﻧﯿﺰ آﻣﺪه
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان  ١ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎر داد .در ﺳﺎل  ۱۳۲۵اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﯾﺎزده
٢
ﮔﺎﻧﮥ اﻧﺠﻤﻦ در ﺗﯿﺮاژ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ھﺸﺖ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﯾﺎد دادن زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رواج ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ٣ .ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﺠﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮر داﻧﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ٤ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای داﺷﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎی
ﻣﻨﺸﺘﺮۀ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺰرگ ) ۶۲۴ﺻﻔﺤﻪ( ﭼﺎپ
ﺷﺪ :آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ راه ﻧﻮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،راه راﺳﺖ ،ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺷﮫﺎدت ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎز و روزه ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻄﺮی،
اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز ،ﻓﺮھﻨﮓ اﺧﻼق اﺳﻼم ،رﻣﻮز ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ ،آﯾﺎت ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ .ﻧﮑﺘﮥ
اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎ ،اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن دﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن
اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪای  ٥ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻮر داﻧﺶ از ﺳﺎل  ۱۳۲۴در ﺣﺠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاوان اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی آﻧﮑﻪ
از ﺧﻮد ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰواﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
 -١ﻣﺘﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۴۶ص  ،۷ﺳﺎل  ،۲ص .۳
 -٢ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮر داﻧﺶ ،۱۳۲۵ ،ص .۶۰۳
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،(۱۳۲۳/۳/۵) ۱ص .۶
 -٤ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺬھﺒﯽھﺎی آن روزﮔﺎر در ﭘﯽ ﻧﺸﺎن دادن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
دﯾﻦ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎت ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ذﯾﻞ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻗﺮآن ﺑﺎ داﻧﺶ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،۲۸ص  .۱۲-۶ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٥ادﺑﯿﺎت ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ از دورۀ رﺿﺎﺧﺎن و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از روشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اروﭘﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﭘﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ادارات ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﺎنھﺎی
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﮑﻮل ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﺒﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .ﻣﯿﺎن ﻣﺬھﺒﯽھﺎ
ﻧﯿﺰ ﻧﻮر داﻧﺶ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﭘﯿﺎم اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در
ﻗﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ در دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ آن در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ
ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ روز ﺑﻪ
ً
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذوق ﻣﺪﯾﺮ آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد  .١ﺷﻤﺎر ھﻤﺮاھﺎن
وی ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻔﮫﺎن و ﺷﯿﺮاز
ﺳﺨﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﺷﻤﺎرهای
ﻣﺨﺼﻮص درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ٣ .از
اﻧﺸﺘﺎرت آﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﺑﺮزﮔﺮ در ﺳﺎل
 ۱۳۸۲ق ۱۳۴۲/ش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن( ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۲۷در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﻨﻘﺮ و ھﻤﺪان
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ٤ .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ دزﻓﻮل ھﻢ از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺼﺐ دﮐﺘﺮ
 -١اﻓﺮاد اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮد از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﺮاض و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺘﻮای ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ را دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺷﻌﺒﮥ اﻧﺠﻤﻦ در اﺻﻔﮫﺎن ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺸﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﯿﺎد ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آنھﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻦھﺎ در
اﯾﻦ دوره ﮔﻪﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﺟﺸﻦھﺎ در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،در اﺣﯿﺎی ﻓﻀﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۶ش
 ،۴ص .۱۵
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۷ص  .۴۳ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮد؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺧﺎص ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﻣﺨﺼﻮص داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﯾﺎد ،ش  ،۷ص .۴۷
 -٣ﺣﺎج ﺳﺮاج ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۳۰داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺳﺎل دوم،
ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ص  ۱۶-۱۵وی در آﻧﺠﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد :اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﭼﻮن دارای ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﻪ آن ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎﺳﺖ ...ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ،آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده،
ﻋﻀﻮﯾﺖ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ...اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻮزهھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوره« در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ دورهھﺎ ﺗﻼوت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
اﻋﻀﺎی ﺧﻮد آنھﺎ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد...
 -٤اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ص .۷۵ ،۷۴ ،۷۱

۶۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد ١ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻨﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ در
ﻓﻮﻣﻦ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﺷﻮﺷﺘﺮ ھﻢ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ﮔﺰارش
٢
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ
درﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ٣ .در ﻣﻮاردی ھﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮاد ﺑﮫﺎﯾﯽ را ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻨﺪ ٤ .اﻧﺠﻤﻦ ،در ھﻤﺎن دھﮥ  ،۲۰از ﺟﻤﻠﻪ در راه وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٥ .در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ
رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ھﻤﮥ ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺧﻮد را ﻣﺮوج ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ،ﻧﮕﺮش ﺟﮫﺎن اﺳﻼﻣﯽ و وﺣﺪت ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ٦ .در ﺳﺎل ۲۴
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ را اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از

ً
 -١ھﻤﺎن ،ص  .۹۲ﻃﺒﻌﺎ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺎن از ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺴﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺪان ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ وی ،از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺿﻤﻦ ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده
از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از رادﯾﻮ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮد در ﻣﺪارس
دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد .ھﻤﺎن ،ص .۱۴۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،۱۳۳۱ ،ص .۱۷۱-۱۶۹
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۲۴ص .۱۱
 -٤آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۳ص .۳
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ،ص .۷
 -٦ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ داﻋﯽ اﻻﺳﻼم ﺑﻮد .آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،س  ،۲ش ) ،۲۶ﺷﮫﺮﯾﻮر  (۱۳۲۴ص  ،۵س  ،۲ش  ،۲۸ص  .۵اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺒﺴﻮط در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری در ش ) ۳۱ﺳﺎل دوم ،ص (۵
ﺗﻌﻠﯿﻘﻪای ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ داﻋﯽ اﻻﺳﻼم در ﺑﺎب اﻣﮑﺎن وﺣﺪت ﻧﻮﺷﺖ .وی در اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد از
ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را در ﺟﺮاﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر دھﻨﺪ و در راه اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﯾﺎ اﺧﻮت
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺤﺎب )ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺴﺮش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺤﺎب را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم
ﻧﺎﻣﯿﺪ( ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﻟﺰوم آن« در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ش  ،۳۳ص  ۱۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﺑﺎز ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﯽ وﺷﯿﻌﯽ ھﺮدو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ )آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش
 ،۲۶ص  (۷در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ وی وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
١
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﺪارس و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد اﯾﺮان در ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در
ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آنھﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﯽ
اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮ را ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد ٢ .ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
ﭘﺎﺳﺦ ھﻢ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را داده و ھﻢ ﺷﻤﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎھﺮه را ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان داﻣﻨﮥ
ﻧﻔﻮذ آن را در ﺑﻼد ﺧﺎرج ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم دﯾﻦ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺷﻤﺎری از ﻣﻘﺎﻻت آن از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه و اﺳﻨﺎد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻤﮑﺎران
اﻧﺠﻤﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آنھﺎ ﺳﺨﻦ از
٣
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ – اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺴﺰا در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞھﺎی دﯾﻨﯽ در دھﮥ ۲۰
و  ۳۰داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ
ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ب :اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﮫﺪی ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری

ﺣﺎج ﻣﮫﺪی ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ) (۱۳۴۰-۱۲۷۵ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﻠﯿﺒﺮی اﻧﺼﺎری ﺗﺒﺮﯾﺰی  ٤ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻌﺎل ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۱۸ص  ۱۰و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ش  : ،۱۹ص  ۳ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎز
دارد« .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﺰﯾﺪۀ اﺳﻨﺎد رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ،ج  ،۲ص .۲۶۸-۲۶۲
 -٣اﺳﻼم دﯾﻦ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺸﺮ ،ص  ۲۱۰ ،۹۶در ﺻﻔﺤﺎت  ۲۵۷-۲۲۸ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ در آنھﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺣﺎج ﺳﺮاج درﺑﺎرۀ ﭘﺪرش ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺎورﻗﯽ ص .۱۴-۱۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ دو دھﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .دوران ﮐﻮدﮐﯽ را در آﻧﺠﺎ
ﮔﺬراﻧﺪ و ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۱ق ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺎزم ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزشھﺎی ﻻزم را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﮫﺪی ﺳﺮاج ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﺑﺎ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺴﺮوی آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۱۴ش در ﺗﮫﺮان وی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در ﺳﺎل  ۱۳۱۵اﻧﺠﻤﻨﯽ را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن ﺷﺪ .وی در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل ۱۳۲۲
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﮫﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ١ .وی ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی درﮔﯿﺮ
ً
ﺷﺪ ،دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از ﺳﻮی ﮐﺴﺮوی ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺶ از ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ او ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺮوی در ﺳﺎل  ۲۲ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی را اﻧﺘﺸﺎر داد .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
٢
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ،از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و وارد آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮل آﺧﻮﻧﺪی ﻧﭙﺮداﺧﺖ؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺠﺎرت و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ رﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارد .ﻃﺒﻌﺎ ورودش ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد او ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﻋﺪهای
از ﻣﺮدم ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح »ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت« ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
»اﯾﻦ ذرۀ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ّ
ﻣﮫﯿﺎ« ﺳﺎزد.
وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻃﺒﻊ ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎ و دﺷﻤﻨﯽھﺎﯾﯽ
ھﻢ ﺷﺪ ،اﻣﺎ روش ﺧﻮد وی ،ورود در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﮫﺪﯾﺪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺒﻮد،
ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﺣﺎل او را ﮐﻪ در  ۹ﺻﻔﺮ  ۱۳۳۴درﮔﺬﺷﺖ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در) :رﯾﺤﺎﻧﮥ
اﻻدب ،ج  ،۵ص  ،۷۸-۷۷ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻔﺎﺧﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ج  ،۱ص .(۲۴۰
ﺷﯿﺦ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ھﻢ ﻣﺪﺧﻠﯽ را در ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ ،ج  ،۴ص  ۱۱۱۰ﺑﻪ وی اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت او را آورده اﺳﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ص .۶-۵
 -٢ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل  ،۱۳۲۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺴﺮوی و ﻣﺎﺟﺮای او ،ص .۳۸۰
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۶۵

ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را از ﻃﺮق ﻋﻠﻤﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺑﺰار دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﭙﺮدازد و »ﻗﺎﻣﺖ ھﯿﻮﻻی ﺑﯽدﯾﻨﯽ« را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ .وی درﺟﺎﯾﯽ از
زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آ ﮔﺎھﯽھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ ١ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ،از اﺳﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ آﺧﻮﻧﺪی داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺖ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ٢ ،اﻓﮑﺎرش ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺸﺖ .در اﺻﻞ ،وی را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪۀ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی روﺷﻦ در ﻋﺮاق دو دھﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﭼﮫﺎردھﻢ ھﺠﺮی ﺑﻮد داﻧﺴﺖ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ،ﻧﮕﺎھﯽ روﺷﻦ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ داﺷﺖ و
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻓﺎع از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﻦ ،ﻧﮕﺮش ﺿﺪ ﺑﺪﻋﺖ وﺧﺮاﻓﻪ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .وی ،دﯾﻦ را
ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺧﻤﻮدی و رﮐﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﺖ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻨﺎی آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺳﻼم را ﻧﺸﺎن
دھﺪ ٣ .ﺣﺎج ﺳﺮاج »ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﮑﻮت در ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻼت ﺑﯽدﯾﻨﺎن و ﺗﻦ
َ
دادن ﺑﻪ ﺧﻮاری و ﻣﺬﻟﺖ« را »ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﻧﺘﻈﺎر« ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻨﺒﻠﯽ و
ﺑﯽﺣﺴﯽ و ﻻاﺑﺎﻟﯿﮕﺮی« ﻣﯽداﻧﺪ» .ﻣﻠﺖ ﺑﯽﺣﺲ ،ﻣﻠﺖ ﻻاﺑﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ دﻧﯿﺎ ،ﻧﻪ
٤
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻠﺖ زﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
از ﻧﻈﺮ ﺣﺎج ﺳﺮاج ،دﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد اﺳﺖ ،دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﺳﺎز و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺣﺎج ﺳﺮاج ،ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻀﻮر دﯾﻦ در ھﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪھﺎﺳﺖ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی از آن ﺧﻮدداری
ﻧﻤﯽورزد .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺎﺳﺖ را از دﯾﺎﻧﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ راه ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﺖ و در دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ،ھﺪف ﺳﯿﺎﺳﺖ

 -١ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۱۵-۱۴
 -٢ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﯽ از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارم«ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ص ) ۵۴ﭘﺎورﻗﯽ(
 -٣ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ص .۳۷۶-۳۷۵
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۳۷۷

۶۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ« ١ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل  ،۳۴ص ۱۹
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺣﺎﻣﯽ ھﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
وی اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺒﺮی و ﮔﺰارﺷﯽ و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺸﮑﻼت و دﺷﻮاریھﺎ ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از دﯾﮕﺮ ّﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ھﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺮاھﺎن او ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻧﻮﺷﺖ :ﭘﺲ از
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﻣﺠﺎﻣﻊ دﯾﻨﯽ زﯾﺎدی در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ھﻤﮥ آنھﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .وﻟﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
ﺑﻮده ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ رﺳﺎی ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪم ،ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺤﺘﺮم
آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺰواری و ّ
ھﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ
ﮔﻠﺸﻦ و ﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از روزی ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺬارده ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ و دﺑﺴﺘﺎنھﺎی روزاﻧﻪ و
ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ در ﺗﮫﺮان و ﺣﻮﻣﮥ آن و در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ را ﻋﻼوه از ﭘﺮوﮔﺮام رﺳﻤﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
٢

اﺳﻼم و ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺣﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی÷ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ورود ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ،رﺧﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ و
دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﻤﮑﺎری او ﺑﺎﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﺑﺎرور ﺷﺪن ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﻨﯽ و داﺷﺘﻦ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ .از آﻏﺎز اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری در
ﺳﺎل  ۲۳ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ،وی از ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺴﺰا در روﻧﻖ
٣
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ داﺷﺖ.

 -١ھﻤﺎن ،ص .۴۲۸
 -٢ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش ) ۵-۴ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺮد ،ﺳﺎل .(۱۳۲۷
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ« در
ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،آﺑﺎن  ۱۳۳۵ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۶۷

زﻣﯿﻨﮥ ھﻤﮑﺎری وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎرش ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد .در
واﻗﻊ ،اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ رادر ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﺮاز ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم آﻏﺎز
ﺷﺪ؛ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﻤﺎرهھﺎی آن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﮐﻪ از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آورده ﺑﻮد در ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻓﮑﺮی
ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ﺻﺮف ﮐﺮد ،اﺷﺎره ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن ﻧﺎﻣﮥ
دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎب ﻓﺮﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن اﻧﺘﺸﺎر
دادم ١ «.ﻃﯽ ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺎج ﺳﺮاج ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﺳﻮی ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﻪ ﮐﺎر آﻗﺎی ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ
در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اداری ﻣﺠﻠﻪ را ھﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای
ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج واﮔﺬار ﮐﺮد ٢ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ درﺑﺎرۀ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد
ﺑﺎ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ادارۀ ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ھﻢ ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ ﻣﻦ
واﮔﺬار ﺷﺪ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺟﺰ آن ﻧﺎﻣﮥ
دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎﻻت
وارده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داده و آنھﺎ را ﻏﻠﻂ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ
ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره روی ﻣﯽداد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم آن آﻗﺎی ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺬارم آن ﭼﺮاغ ھﺪاﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮑﺮر
٣
ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ زﺣﻤﺖ دﭼﺎر ﻧﻤﻮد.
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،دﻓﺎع از اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﯿﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﮥ ﺗﺤﻮل ﺧﻮاھﯽ در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ
ﺑﻮد .ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺳﺎل  ۱۳۲۴درﺑﺎرۀ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ »در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر
 -١ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۳۳
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ،ش  ،۱۹ص  ۱۲و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺷﻤﺎرۀ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ھﻤﺎن ﺳﺎل.
 -٣ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ص .۳۳

۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎمھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم را ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪه« اﺳﺖ ١ .وﺟﻮد
ﺣﺎج ﺳﺮاج در آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ،و دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﮥ وی و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺠﻠﻪ از ﺣﺮﯾﻢ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻼد
ً
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم اﻣﯿﺪوار ﮐﺮده و ﻣﺘﻮاﻟﯿﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از
آن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﻢ در ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﯿﻪای در دﻓﺎع از آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و
ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از آن ﺻﺎدر ﮐﺮد ٣ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎج ﺳﺮاج ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎرهھﺎی آن ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .از
دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن راﺗﺐ آن ،ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻓﺮاوان از وی
در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم درج ﺷﺪ.
دﻓﺎع از ﺗﺸﯿﻊ ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺣﺎج
ﺳﺮاج و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان دراﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل دوم
ﻧﺸﺮﯾﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ در دﻓﺎع از ﻣﺮام ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﺮ ﺿﺪ ورق ﭘﺎرۀ
ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی از اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ٤ .ﺣﺎج ﺳﺮاج روزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی آﺷﻨﺎﯾﯽ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۶ص .۷
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،۴۲ص .۴
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم : ،س  ،۲ش  ،۴۳ص .۴
 -٤ﻃﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﻨﮫﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﯿﺎن درﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﺴﺮوی ﯾﮑﯽ از
ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺳﻨﯿﺎن آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺴﺎرت ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ،اﻧﮑﺎر ﻧﺺ ،ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻋﻮام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در آورده اﺳﺖ.
ﮐﺴﺮوی ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ،دﺷﻤﻨﯽاش را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺻﻞ دﯾﻦ رﻓﺖ .وی
ھﻮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ داﺷﺖ و ﺗﺸﺒﯿﻪ او ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎب ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ در »ھﻮا و ﻓﻀﺎ«
ﺑﻪ ھﯿﭻ روی اﻣﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻄﻮر ھﺮدو از ادﻋﺎھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺷﺒﺎھﺖ
آنھﺎﺳﺖ .ﮐﺴﺮوی دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﮐﯿﻨﮥ ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪ
دل ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﮫﺎﻣﺎت و ﺗﺼﻮرات
ﮐﺴﺮوی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ھﻤﺎن
اﺷﮑﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻨﯿﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﺑﻪ
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داﺷﺖ و از وی ،ﮐﺴﺮوی و ﺷﺎﻋﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﻢ در ﺳﺎل ۱۳۱۶
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ١ .ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۲۶ش ،از ﺳﻮژهھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارﺷﺎت درج
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد.

روﺷﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ وھﺎﺑﯿﺎن و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻧﺎن در ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
اﺳﺖ .ﺧﺮوج ﮐﺴﺮوی از روﯾﻪ اﻧﺼﺎف و اﺳﺘﺪﻻل در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮوج وی از روﯾﻪ اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ھﻨﮕﺎم ﯾﺎد از ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ،آن ﻣﺮد ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ
ﻣﯽﺑﻮده و ﮔﺎھﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه) «...داوری ﮐﻨﯿﺪ ،ص  (۳۹۰اﯾﻦ داوری ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﯽ
ﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم درآﻣﺪ.
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۲ص  .۷ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺒﺴﻮط ﮐﻪ در »ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ« )ﺳﺎل
 (۱۳۲۵ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ از آﺷﻨﺎﯾﯿﺶ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی آورده اﺳﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ درھﻤﺎن
ﺟﺎ ﻋﮑﺴﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ از ﺣﺎج ﺳﺮاج ،ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ و ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۱۵ﺑﺎ اﺻﺮار ﮐﺴﺮوی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺮوی ﮐﺴﺮوی از ﺳﺎل
 ۱۳۱۷آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،زن و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاھﺮ زﻧﺶ را ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﻧﻘﺪ ﮐﺴﺮوی ﭘﺲ از رؤﯾﺖ ﮐﺘﺎب »ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی« در ﺳﺎل
 ۱۳۲۳ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮﺣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ او و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﮐﺴﺮوی و ﺳﺎﺑﻘﮥ اوﺳﺖ .وی در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ در ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺲ از
روی آوردن ﺑﻪ درس ﻣﻼﯾﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﮕﺠﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب »ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺣﻤﺪی«را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ دﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس ﻣﯽﺷﻮد! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در دل دﺷﻤﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎ
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۱۴ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۳ﺳﺎل ﯾﮑﻢ ص  ۱۱ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻨﯿﺎد دﯾﻦ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺟﺰ ھﻮس
و ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪۀ آﻧﺎن ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﻣﺎﯾﮥ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺎداﻧﯽ
ﺑﻮده و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزی ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ« ﺣﺎج ﺳﺮاج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮدم .در واﻗﻊ رﯾﺸﮥ ﮐﺠﺮوی ھﻤﺎن ﺑﻐﺾ و
ﮐﯿﻨﮥ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ آن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ) .درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮش
ﮐﺴﺮوی درﺳﺎلھﺎی  ۱۳۱۳و  ۱۳۱۷ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم واﻋﻆ ﭼﺮاﻧﺪاﯾﯽ از وی در
ﻣﺠﻠﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ﺳﺎل  ۱۳۲۶ش  ۲۰ﮔﺮاور ﮐﺮده اﺳﺖ( .ﺑﻪ ھﺮ روی ،داﺳﺘﺎن ،اﺑﺘﺪا در ﺗﺒﺮﯾﺰ او رﻓﺖ
و در ﺟﺸﻦ ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزی )درﯾﮑﻢ دی ﻣﺎه ھﺮ ﺳﺎل( ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ از
ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ در آن ھﺴﺖ .ﭘﺲ از آن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺳﭙﺲ ﺗﮫﺮان رﺳﯿﺪ .از آن ﭘﺲ
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ﺗﻠﮕﺮافھﺎی اﻋﺘﺮاض ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﺎﻟﺖ وی ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ و در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۲۳ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﭘﺮﭼﻢ او ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ .ﮐﺴﺮوی در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮥ »ﺗﻮﻓﯿﻖ« و
»ھﺮاز« ھﺮدو را ﮐﺘﮏ زد .ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ھﻢ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮥ آﻓﺘﺎب را زدﻧﺪ .در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل ۲۴
وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ )ﻣﺠﺘﺒﯽ( ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وی ﻋﺼﺎﯾﺶ
را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ دو ﺟﻮان ﮐﻮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ھﯿﺎھﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺘﮏ
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ او زدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار ﻧﻔﺮ از اھﺎﻟﯽ ﺗﮫﺮان
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺿﺪ وی اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻼم ﺟﺮم ﻣﺮدم
را ﺑﺮ ﺿﺪ او آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﺑﺮ
ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﺮد .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﻣﺘﻦ ﻧﺎمھﺎی را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺘﻪ آورده
اﺳﺖ .ﮐﺴﺮوی ﻗﺮآن ﺳﻮزی را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺘﯽ را ﺑﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﻨﺞ ھﺰار رﯾﺎل ﺑﺪھﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ«
ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ از
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺮ ﮐﺴﺮوی ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺟﻮاد زارع ھﻢ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم« در ﻧﻘﺪ ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪ اول آن را
دﯾﺪهام ﺿﻤﻦ  ۹۶ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﮐﺴﺮوی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭼﺎپ ﻣﺸﮫﺪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻣﻔﺘﺎح ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ زﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ« در رد ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﺪھﺎﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ) .ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰارش ﺣﺎج ﺳﺮاج از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺮوی .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر
داﻧﺶ ،۱۳۲۵ ،ص  .(۳۹۰ -۳۷۹ﮐﺴﺮوی ﺿﺪﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت را ھﻢ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﮫﻮم ﻧﺒﻮت و ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ داﺷﺖ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﺟﺰوۀ »در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس وی را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ در اداﻣﮥ ادﯾﺎن ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آورﻧﺪﮔﺎن اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻄﺎ ،ﺳﯿﺮی در اﺣﻮال ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ و اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ،ﻧﻮﺷﺘﮥ
اﺣﺴﺎس ﻃﺒﺮی ،ﺗﮫﺮان.۱۳۷۸ ،
ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی )آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ۲ش  ،۳۱ص  (۶ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﺮوی در ﺳﺎل
 ۱۳۱۸ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد را ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ و ﺧﻮاھﺮ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ »أأدﺧﻞ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ« و
ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺻﻨﺪوقھﺎی آھﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ھﻢ در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ
ﻣﮫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻨﺰل ﺧﺎدﻣﯽ از ﺧﺪام ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺧﺎدم
ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪه و ھﻤﺎن »أأدﺧﻞ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ« را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﻤﯿﻦ )ﺿﺮﯾﺢ ﻣﻘﺪس( را
ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻮﺗﺎه از ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴/۱۰/۴از ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﮫﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻮھﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س
 ،۲ش  ،۴۷ص  .۸در ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۴۸ص  ۵و  ۸ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾﺖ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﮫﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،وی در اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻧﯿﺎی
اﺳﻼم ھﻢ ﺳﮫﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ آن ،ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ارﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و در ﺷﻤﺎرۀ ﭼﮫﺎرم ،ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺳﻼم و ﺗﺤﺰب و در ﺷﻤﺎرۀ
ھﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﻧﻪ اھﻞ ﭼﭗ ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ اھﻞ راﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻮدهای ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ دﻣﮑﺮات ،ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ و اھﻞ ﻗﺮآﻧﯿﻢ را ﻧﻮﺷﺖ .در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﻣﺆﺳﺲ آن ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﮫﻢ ﻋﻤﺪهای در
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد .ﺣﺎج ﺳﺮاج
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻤﺎرهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آنھﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ زن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد.
ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ –
ﻣﺬھﺒﯽ زد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنھﺎ »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۲۳
ش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺗﮫﺮان ،ﺣﺎج ﺳﺮاج را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻮاب
ﺻﻔﻮی ھﻢ در ﺑﺪو ورود از ﻧﺠﻒ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺎ وی ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ
ً
ﺗﺸﮑﻞ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﮐﺴﺮوی و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی او ﺑﻮد .اﺻﻮﻻ ﺣﺎج
ﺳﺮاج ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﮑﺮ را ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺪھﺪ .ﺳﻨﺪی دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ھﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻃﺮﻓﺪاری ﺟﺪی از دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺳﻤﯿﺖ آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﻣﻘﺮره ﮐﻪ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﺮوی داده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ و از رﻓﻘﺎی ﺣﺎج
ﺳﺮاج ﺑﻮد ،در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان »دﯾﻦ ﺳﺎزان ﺟﺪﯾﺪ« اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯿﮥ ﻧﺸﺮ آن در
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۳ش  ،۱۴ص  (۳۴درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺒﺎرزۀ ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎ
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻧﻮﮔﺮای دﯾﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن داﻧﺴﺖ .او ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ راھﻢ در ردﯾﻒ ﮐﺴﺮوی
ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺎ وی ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎ رﺿﯽ ﺷﯿﺮازی را درﺑﺎرۀ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در
ﯾﺎد آور ،ش  ، ۸-۶ص  .۴۷ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای وی ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن و آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و اﺻﻼﺣﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪﻗﯿﻖ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آﯾﺎت ﻣﻘﺪﺳﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﺒﺮد ﻗﻠﻤﯽ ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ّ
ﻣﻀﺮه ﺑﻪ دﯾﻦ و آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮدﻣﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﺑﻪ داﯾﺮۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ :اﻟﻒ :ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ
در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ .ب :اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور از ﺷﮫﺮھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ دھﺎت و ﻗﺼﺒﺎت
ﮐﻮﭼﮏ ،ج :ﺗﺸﮑﯿﻞ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ
ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﺻﻮل آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻌﺪا
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ١ .د :ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﻼت و
روزﻧﺎﻣﻪﺟﺎت دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﮔﺬارده ﺷﻮد .ه:
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻣﻄﻠﻮب و اﺳﻠﻮب ﻣﺮﻏﻮب و
ﮔﺮاورھﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آنھﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﺠﺎد اﻟﻔﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ و اﺋﺘﻼف دادن ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی
دﯾﻨﯽ ﺟﮫﺎن و اھﺘﻤﺎم و ﮐﻮﺷﺶ در از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻧﻔﺎق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮه
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﮫﺮان ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﻮده و اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﯾﮏ وﺣﺪت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ.
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر وﺳﯿﻠﮥ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
و ﻋﺎﻟﯽ.
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺎﻧﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻨﮕﺎهھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ.
ﻗﺪم ﺑﻌﺪی وی ﺗﺄﺳﯿﺲ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ
ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل  ۲۷-۲۵و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺳﺎل  ۳۲-۲۹ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد .در ﯾﮏ
 -١اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﺎره ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ دارااﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ .آن زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎج ﺳﺮاج در ذھﻦ وی ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺎﻗﺖ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اداﻣﻪ داﺷﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﻢ
ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ(.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۷۳

دوره درﺳﺎل  ۳۵-۳۴ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﻣﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از ﺳﺎل  ۲۴آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ از
اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۲۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی و ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﻃﯽ دورۀ
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎل  ۲۷و  ۲۸ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،درراه ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی÷ و ﺣﻔﻆ
ﻧﺎﻣﻮس دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی ج و آﺑﺮوی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ و ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﻗﺪم و ﻣﺎل ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺷﺶ و اھﺘﻤﺎم« ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎری آن ،ﺣﻔﻆ ﺷﺆوﻧﺎت دﯾﻨﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و روزه ﺧﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ھﻤﮥ
ﺗﻮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻣﻼء ﻋﺎم
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻧﺎمھﺎی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﺷﻌﺒﺎن
۱۳۶۳ق ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ وی از
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ً
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻣﻘﺎم ﻣﻨﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺟﺪا اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻠﯽ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺻﯿﺎم دﺳﺘﻮرات اﮐﯿﺪی ﺑﻪ وزارت
ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻧﺘﺮیھﺎ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻈﺎھﺮ
روزه ﺧﻮاری در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﮫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻧﻘﺎط ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ
١
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ«.
ارﮔﺎن اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دورۀ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
و ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻت دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮی درﺑﺎرۀ دﺷﻮاریھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد.
اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۲۸اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از-۱ :
ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری .۲ ،ﺳﺮھﻨﮓ اﺧﮕﺮ .۳ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ .۴ ،ﺳﯿﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی .۵ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮی .۶ ،دﮐﺘﺮ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮی .۷ ،ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ
ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ .۸ ،ﻣﺤﻤﺪی اردھﺎﻟﯽ .۹ ،ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎب ﭘﻮر .۱۰ ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری،
 -١ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﮐﺪ .(۷۷۷۴

۷۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 .۱۱دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻧﮕﺠﯽ .۱۲ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ .۱۳ ،ﺻﺒﺎح ﮐﺎزروﻧﯽ.۱۴ ،
ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮی .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ،ﺳﺮھﻨﮓ اﺧﮕﺮ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ
و آﻗﺎی ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ً
ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ( ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻮد .درﺑﺎرۀ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از ﺳﺎل  ۲۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،
ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺟﺪی و ﻓﻌﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮد
در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ اواﺧﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ  ١زد و رﯾﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ ﺳﭙﺮد ٢ .وی در
ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ )دورۀ ﺟﺪﯾﺪ( ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ ﻟﺰوم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ
از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دوام آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .وی
در اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺮ ﻧﻮع ﺳﺆال و ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ
٣
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺴﺎﻧﯽ از
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،آن دﻓﺎﺗﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه و در
ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
در ﺳﺮﺧﺲ در روزﻧﺎﻣﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم  ٤ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻮد ،١

 -١ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺷﻤﺎره ﯾﮑﻢ ،ص .۱۴
 -٢از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ« در  ۱۶۵ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی ﺑﻌﺪھﺎ ھﻤﺮاه اﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﻔﺎﺋﯽ و ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ از آن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻮد .آﻗﺎی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ھﻤﺎن زﻣﺎن راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب رواﺑﻂ وی ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در واﻗﻊ وی از ﺻﻒ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ اواﺧﺮ در ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ھﻢ ﺑﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ(
 -٣ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )۱۳۳۴ش( ،ص .۱۵-۱۴
 -٤دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎرۀ ھﻔﺪھﻢ ،ص .۳
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۷۵

دﻓﺘﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در آﺑﺎدان و رﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در رﺷﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آنھﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری رﺷﺖ
ﺧﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﻔﻠﯽ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده و آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
٢
ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ھﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺤﻔﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﮫﺎدت ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ٣ .در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت دﯾﮕﺮی
ھﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻇﮫﯿﺮ ﺳﻔﯿﺮ
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺣﺎج ﺳﻌﯿﺪی و ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻨﺪ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽرود ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺳﻔﯿﺮ
ﮐﺒﯿﺮ »وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع
٤
ﺧﻮدﺷﺎن اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ«.
در واﻗﻊ دﻏﺪﻏﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻠﯽ آن ھﻢ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی و
ﺧﻮد ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺧﻠﯿﻖ اﻟﺰﻣﺎن رﺋﯿﺲ
ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،در ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اﯾﺮان ،در ﻣﺤﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ...ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در آن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎرۀ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺧﻠﯿﻖ اﻟﺰﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
 -١ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﺮﺧﺲ در ﭘﺮوﻧﺪۀ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ھﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ در اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاری اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد( ﮐﺪ .۷۷۷۴
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۱ص  .۷-۶در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮی ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ھﻤﺎن ،ﺳﺎل  ،۴ش  : ،۳۶ص .۱۸-۱۶

۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ ھﺮ روی ﻋﻨﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭼﻨﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻼش زﯾﺎدی داﺷﺖ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﯾﺎد ﮐﺮد .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ آن ﻓﺘﺎوی و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎ را
درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر داد.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،اﺟﺘﻤﺎع اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ آن و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
١
ﺳﻔﯿﺮ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻨﺪ ﺑﻮد.
از ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻔﺘﻢ ﺧﺮداد ۱۳۲۷
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی در درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺑﯿﺮون آن اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮد ٢ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
٣
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﮥ دﯾﮕﺮی در آﺑﺎن  ۲۲ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮد ھﻤﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ٤ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ اول ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ) ۱۹۴۸ﻣﯿﻼدی(
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای اﻋﺰام ﻣﺒﺎرز و ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ از اﻋﺰام آﻧﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،در ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻣﯿﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل
 -١ھﻤﺎن ،س  ،۴ش  ،۳۶ص  .۱۵ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﺎج ﺳﺮاج ،ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪرﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی.
 -٢ﺷﺮح آن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم : ،س  ،۵ش  ،۸ص  .۱۱-۱۰ ،۸اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان – واز ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ – ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﮥ
اﻋﺘﺮاﺿﯿﻪای ﺑﺮای ﭘﺎپ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻗﺮار
ﺷﺪ ھﺮﮐﺪام ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .در ﺟﻠﺴﮥ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺘﻦھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﺘﻦ
ﻣﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ش  ،۷ﺳﺎل ۱۳۲۷
)ﺧﺮداد( ص  ۱۹ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻧﺪای ﺣﻖ ،ش .۱۶۵
 -٤ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  : ،۱۰-۹ص .۱۰۰-۱۰۴
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داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﺘﺪاد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ذﮐﺮﺷﺎن رﻓﺖ ،ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد .در واﻗﻊ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و دﺷﻮاریھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻧﯿﺰ از ﭼﺸﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دور ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎج ﺳﺮاج،
١
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ھﻤﺪردی اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺶ« درج ﺷﺪ.
در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ،ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ّ
ﺗﺸﯿﺪ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و از
ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﻘﺪی از ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ٢ .در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺗﺸﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد درﺑﺎرۀ »ﻣﻈﺎﻟﻢ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺮاﮐﺶ« را اداﻣﻪ داد.
ﺗﻮﺟﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ )ش ﻣﺴﻠﺴﻞ  ،۲۳ﺳﺎل  (۱۳۳۴ﺗﻠﮕﺮاف اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ در
ﺟﺸﻦ وﻻدت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای
»ﺗﺠﺎوزات ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮥ ﻧﯿﺮوی اﺳﺘﻌﻤﺎر دوﻟﺖ ھﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺪوﻧﺰی« را ﻣﺤﮑﻮم
٤
ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺳﺘﻮن دﯾﻦ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ،در دل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
درﺳﯽ ﻣﺪارس از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ﺑﺮای ﺳﺮدار ﻓﺎﺧﺮ ﺣﮑﻤﺖ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽ زاده ،ﺻﺎدق رﺿﺎ زادۀ ﺷﻔﻖ ،ﺟﻼل ﻋﺒﺪه
و اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﮐﻼﻟﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻧﻮﺷﺖ ٥ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ
 -١ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،دوره ﺟﺪﯾﺪ (۱۳۳۴) ،ص .۱۷
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۲۱-۱۹
 -٣ﭘﯿﺶ از آن در ش  ۱۰_۹اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ش ﭼﺎپ ﺷﺪه) ،ص  (۷۷-۷۵ﺷﻤﺎری از
ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﺑﺮای ﻇﻔﺮاﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
وی و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش  ،۲۲ص .۱۳
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ،ش  ،۳۶ص .۱۱-۱۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺮﺗﺐ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻌﺒﮥ آﺑﺎدان )ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﯾﺮواﻧﯽ( ھﻢ
ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر دھﺪ در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم از ﭘﺨﺶ
٢
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در رادﯾﻮ ﺧﻮدداری ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاب ﻓﺮوﺷﯽھﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ آﺑﺎدان داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺮاھﺎن وی ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه
اﺳﺖ ٣ .اﺧﺒﺎری ھﻢ از ﺷﻌﺒﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﮐﺎﺷﺎن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﺷﻤﺎره دوم( درج
ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﺠﺎ و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎره  ۵-۴از ﺷﻌﺒﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺑﺮوﺟﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ درﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻮد ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ »در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺘﯿﻢ«.
ﺣﺎج ﺳﺮاج اھﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد و ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ھﻢ از ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﯾﮑﯽ
از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻃﯽ اﻗﺎﻣﺖ  ۷۲روزۀ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۳۳در
٤
ﻗﻢ ﻧﻮﺷﺖ و در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ً
اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ورود ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
ﻧﺎمھﺎی از ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ رزم آرا در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﺮدن
٥
اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺪاﻟﻌﻘﯿﺪه اﻋﻢ از ﺑﮫﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه از ادارات دوﻟﺘﯽ« ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﺑﺎدان ھﻢ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
دﺳﺘﻮر دھﺪ در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم از ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮدداری ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاب ﻓﺮوﺷﯽھﺎ
٦
و ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد.
١

 -١وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ« ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
آﺑﺎدان« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص .۵۱-۵۰
 -٣ﻣﺘﻦ آن در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺑﯿﻮک آﻗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ.
 -٤ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺑﺮگھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ : ،ﺗﮫﺮان : ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۱ ،
 -٥اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص .۳۶
 -٦ھﻤﺎن ،ص .۵۱-۵۰
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اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺗﮫﺮان و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﺷﺪ .ورود ﮔﺮوهھﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺮی ﻋﺎدی
ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ،ھﻔﺘﮥﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم رﺳﻤﺎ
وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ و در ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم از دﺳﺘﮕﺎه ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ
روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و ﺳﻨﺎ ،ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از
اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دو
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر داد .ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎداﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮑﺎت ،ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ١ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن رھﺒﺮان ﻧﮫﻀﺖ
ﻣﻠﯽ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۳۲ﺟﺎﻧﺐ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از
اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺼﺪق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮد ٢ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﻧﺒﻮد و ﺳﺒﺐ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺟﺰو ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم  ٣ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﻢ
ﺑﻮد ٤ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺎج ﺳﺮاج ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن
رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺒﺎرزهاش را ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ ھﻢ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺖ .وی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﺶ را ﻧﮕﺎﺷﺖ ،از ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺒﮏھﺎی ﻋﺰاداری در
ﻗﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ روﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ داﺷﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۶ش  ،۱۴ص .۴
 -٢ﻧﺪای ﺣﻖ ،ش ) ۱۵۰ﺗﯿﺮﻣﺎه  (۱۳۳۲ص .۲ ،۱
 -٣ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۳۰ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدق
ﺗﻘﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
 -٤اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص
.۳۱۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺰاداری ﺳﺮاج در ﮐﻨﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺮ
روی ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺳﺎل  ۲۶ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج در آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺮوی،
ﻗﻤﻪ زدن ،ﻗﻔﻞ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻓﺮو ﺑﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن را ،ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﺗﺸﯿﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺣﺎج ﺳﺮاج ھﻢ ﻓﺮﯾﺎدش از رواج ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺮاﻓﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺎزیھﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ و
ﮐﺮدارھﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﭼﺮا ﻣﯿﺎن ﺗﻮدۀ ﻧﺠﯿﺐ ﺷﯿﻌﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﯾﮥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ آﻧﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ ای ﮐﺎش آن دﺳﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ را ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﯿﻌﻪ
رواج داده اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﺳﯿﺎه ﻧﻤﯽﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ،ھﻤﺎن دﺳﺖھﺎی
ﺧﯿﺎﻧﺖ! آری ھﻤﺎن دﺳﺖھﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺴﺮویھﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،دﯾﺮوز ھﻢ ﺗﺨﻢ
ﺧﺮاﻓﺎت را ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج از ﺳﮑﻮت ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﺷﻮﺑﺪ و آن اﻋﻤﺎل را
١

ﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮھﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و آنھﺎ را ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﯽداﻧﺪ» :در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻤﻪ زدن و
زﻧﺠﯿﺮ زدن و ﻗﻔﻞ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﯾﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮده و
ً
ﻧﯿﺴﺖ«  ٢ﻃﺒﻌﺎ وی ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﺪﯾﺪ اﺻﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری آن را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ّ
ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﺰاداری در ھﻤﺎن ﮔﺰارش ھﻔﺘﺎد و دو روزش در ﻗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )ﺳﺎل دوم ،ش  (۳۷ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم
از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم ﺗﺎ »ﮔﻠﻮ ﻏﺮق
ﻟﺠﻨﺰار ﺧﺮاﻓﺎت و اوھﺎم« ﺷﺪهاﻧﺪ اﻇﮫﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎی اﺳﻼم
»زﻧﺠﯿﺮ زدن و ﻗﻤﻪزدن« آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻨﻮان

 -١ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۲۳۱
 -٢ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ص .۴۹
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ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ش  ۳۸ﺳﺎل دوم ،از ﺳﻮی ﺣﺎج ﺳﺮاج اﯾﻦ اﺳﺖ »ﭼﺮا آﺳﻤﺎن ﮐﺮﺑﻼ ﺧﻮن
ﻣﯽﺑﺎرد« در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺑﻼ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﺪوﯾﺖ دارد و ﻗﺼﮥ ﺳﺮداب
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﺮﻣﯽ آﺷﻮﺑﺪ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و اوراق اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر را ﺑﻪ ھﻢ
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،در ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب و در ھﯿﭻ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﮥ ﺳﺮداب را درﺑﺎرۀ اﻣﺎم
زﻣﺎن÷ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪن اﻣﺎن زﻣﺎن÷ در ﺳﺮداب ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ١ «.در ﺑﺎرۀ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﮐﺴﺮوی ﺷﺪه اﺳﺖ ،وی
ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ »ھﺮ ﺧﺒﺮی ،ﯾﺎ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻌﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﻣﺪرک ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﻢ «.از دﯾﺪ وی ﺣﺘﯽ »ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ »ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل«
٢
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﺮاﻓﻪ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ،
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺣﻮزوی را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻗﺘﺮاﺣﯽ را در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و از ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺮاﻓﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﻗﺘﺮاح وی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺧﺮاﻓﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت را در
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه و ھﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت را ھﺪف ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺒﺎرزه و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ھﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ از اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﺮاﻓﺎت در ﻧﻈﺮ
اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﻣﻮری را ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮاﻓﺎت روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﺰ
اﺗﻼف وﻗﺖ ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت را ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ واژه )واژۀ ﺧﺮاﻓﺎت( در زﺑﺎنھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
 -١ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۳۶۹
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۴۰۹

۸۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آن راﺳﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...اﯾﻨﮏ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﺧﺮاﻓﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﻪ ادارۀ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن درج ﺷﻮد و ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ زﯾﺎده از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ در
١
ﯾﮏ ﺷﻤﺎره درج ﮔﺮدد .م .ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری.
در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﻗﺘﺮاح ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ش  ۱۴ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎج ﺳﺮاج روی ﺧﺮاﻓﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻋﺘﺮاف داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮاﻓﺎت ،روی دﯾﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ »دﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯽ ﺧﻮد
٢
ﺑﺮﮔﺮدد و رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد«
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۳۳۱روی آن ﺣﺴﺎس ﺷﺪ،
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﮐﻤﺮهای در ﺑﺎرۀ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺳﺐ ﺷﺪ ﻧﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ او دﺳﺖ زده و ﺣﺎج ﺳﺮاج ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﺮهای ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺣﻖ رأی زﻧﺎن از
ﻧﻈﺮ دﯾﻦ دﻓﺎع ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎج ﺳﺮاج ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ
ﺿﺪ آن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .وی روی ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و
از آن دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺣﺎج ﺳﺮاج روی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ وی ﭘﺎی ﺧﻮد
را از ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮫﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و ﺷﺎھﺪ ﻋﺰاداری ﻗﻤﯽھﺎ ﺷﺪ،
ﺿﻤﻦ دﻓﺎع ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻋﺰاداری و ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ از ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﻢ
و رﺳﻮم ﻧﺎھﻨﺠﺎر در ﻋﺰاداری اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران را از روی اﺻﻮل و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﻄﻌﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻣﻘﺎﻻت او را در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد ٣ .اﻣﺎ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش  ،۲ص .۱۱
 -٢ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۳۰
 -٣از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻦ از ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﮫﻢ« ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش  ،۱۷ﺳﺎل
۱۳۷۱/۱۳۳۰ق ،ص .۲۱-۲۰
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در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و از آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ھﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﻗﻠﻤﺪاران
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻗﻠﻤﺪاران از
ﺧﻂ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ او ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ او در ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻮﺳﻞ
و ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﻮاﻻﻣﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻞ و ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﺟﺰوۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ھﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ )ﺿﻤﯿﻤﮥ وﻇﯿﻔﻪ ،ش  (۶۹۷ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎﺗﻤﻪ آن آﺑﺎن  ۱۳۳۹اﺳﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن روش ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد
در دﻓﺎ ع از ﺗﺸﯿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻠﻤﺪاران اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .وی در ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﻄﯿﺐ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ وﻇﯿﻔﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﻦ دوره ،ﺑﺤﺚ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮫﻤﯽ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ،ﻣﺮور ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﻋﺮاق آن ھﻢ ﺷﮫﺮ ﺑﻐﺪاد و در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﺎدی ،اﻧﺪﯾﺸﮥ وی را درﺑﺎرۀ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﮫﺎﻧﯽ درآورده ﺑﻮد .وی
ھﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ در درون از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﯿﻌﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و در ﺑﯿﺮون ،از
ّ
ﮐﻠﯿﺖ اﺳﻼم و ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﯿﻊ و ﺷﯿﻌﻪ در آنھﺎ وﺟﻮد
ً
داﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن و ...اﻧﺪک ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﺣﺎج ﺳﺮاج را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق ﻣﯽداد .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺗﻼشھﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی از ﺗﻼشھﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ در
ﺑﺎب وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻀﻮر در داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻤﯿﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﮐﻪ ﺧﻮد از ﭼﮫﺮهھﺎی
اﺻﻠﯽ و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ،
وارد ﻋﺮﺻﮥ دﻓﺎع از اﻧﺪﯾﺸﮥ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در اﯾﻦ ﺑﺎب در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ داﻋﯽ
اﻻﺳﻼم ﺑﻮد.
ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﻦ ﺑﺎره ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﯾﺎ اﺧﻮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ
ﻧﻮﺷﺖ و درﺑﺎرۀ راھﮑﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺣﺪت ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر »ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﻠﺢ
دﻟﺴﻮز و ﺑﯽﻏﺮض و ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاران اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯽ را از ھﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﻮده و ھﺮﯾﮏ از آنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺪس آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﻓﺮق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
اداره ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﺼﺎت و ﺗﻌﯿﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺮاق و ﺗﺸﺘﺖ آراء و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻔﺎق و ﺗﺒﻌﯿﺖ اھﻮاء ﺑﻮده از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود «.ھﻤﺎن وﻗﺖ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺤﺎب ھﻢ ﺷﻌﺮی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﻟﺰوم آن« در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،۳۳ص  ۱۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﺑﺎز ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ھﺮدو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ )آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲۶ص  (۷در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ وی وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ در ﻣﺘﻦ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮد ،از ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد و
ً
ﻧﻮﺷﺖ :ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻗﮫﺮا داﻣﻨﮥ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ رﻧﺠﺶ ﺑﺮادران ﺳﻨﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرﺷﺎت ﺧﻮد
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮥ رﻧﺠﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺎورم و ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ّ
ﺳﻨﯽ و
ﺷﯿﻌﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دورۀ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،ﺑﺮادروار ﮐﻤﺮ اﺗﺤﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﻪ و
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاه ﺷﯿﻌﯽ،
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮاه ﺳﻨﯽ ،ﺑﺮادراﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺘﺎﻧﺖ رﺷﺘﮥ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺎن
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮزه دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺬﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪه
ﺷﻮد ١ .وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ رﻧﺠﺶ ﺳﻨﯿﺎن را ﻧﺪارد ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ دارد ،ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺤﺚ از ﯾﮏ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺖھﺎ ،دﺳﺖھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳﺖ» :ﮔﺎھﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﮑﻨﮥ آنھﺎ
ﺑﺮادران ﺳﻨﯽ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﻣﺰدور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻨﯽھﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و
اﻧﺘﺸﺎر دھﺪ ،و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﮔﺎھﯽ در
اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺮویھﺎ و ﻣﺮدوخھﺎ  ١را اﺟﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ورق ﭘﺎرهھﺎﯾﯽ
اﻧﺘﺸﺎر دھﻨﺪ ٢ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﻦ زد و ﺧﻮردھﺎ و ﺟﻨﮓھﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮدﺷﺎن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ«  ٣وی ھﺪف ﮐﺴﺮوی را ھﻢ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﺛﺎر ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ آﺛﺎری ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻨﯿﺎن داﻧﺴﺘﻪ و او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف
ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٤ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﮐﺴﺮوی
 -١ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮدوخ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ – ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ – ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺮأی ﺑﺎ
ﮐﺴﺮوی در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از وی
ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎوهھﺎی او در »ﻧﺪای اﺗﺤﺎد« ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﭘﺎﺳﺦ
داده اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ﺟﺎ ،ص ) ۱۸۴وﭘﺎورﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮدوخ ﻣﯽﭘﺮدازد( .و ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص ) ۲۴۳ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﮐﺘﺎب »ﻧﺴﯿﻢ رﺳﺘﮕﺎری« وی در ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ( .در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل دوم ،ش  ۲و  ۳ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻧﻘﺪ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی
در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۵۴در ﺳﻦ  ۹۴ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۱
 -٢اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ  ۲۶ﺻﻔﺤﻪای ﻧﺪای اﺗﺤﺎد از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮدوخ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﺎپ دوم آن در ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺿﻤﻦ دﻋﻮت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻪ
اﺗﺤﺎد ،ﺑﻪ رد ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺆﺳﺲ آن را ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دﻋﻮای
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ ،در دﻧﯿﺎی ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯽوﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ھﺮدو ﻣﺬھﺐ
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .وی در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﻣﻤﻠﻮ از ﺻﻤﯿﻤﺖ ،اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ! و ای ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻗﺮآن» ...دﺳﺖ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮدارﯾﺪ /دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ اﺛﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد را ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﯿﻊ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
 -٣ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص  ،۱۵۶ﺣﺎج ﺳﺮاج دراﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی ﮐﺴﺮوی
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺸﯿﻊ و اﻟﺸﯿﻌﻪ اﺷﺎره دارد.
 -٤ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۱۷۶

۸۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف داﻣﻦ ﻧﺰﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن
در ﺑﺎرۀ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﻦ ﻇﻦ دارﯾﻢ«  .١وی ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺳﻨﯿﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ،ھﻤﻪ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ھﺴﺖ ،ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ
ً
و ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﺣﻨﻔﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺳﻨﯽ ھﺎﺳﺖ ٢ .ﻃﺒﻌﺎ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد او ھﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮق اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻤﺎ روی ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ »ﻓﻌﻼ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺻﺪ
٣
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﻮس را از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ«.
ﺷﻌﺎر ﺣﺎج ﺳﺮاج اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﻣﯿﺎن
ﻋﻤﻮم ﻓﺮق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮادری و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺖ
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ دھﺎن دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺰﻧﻨﺪ«  ٤اﯾﻦ ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﺎر آن ﺑﻮد .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎر وﺣﺪت ﻣﯿﺎن
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪھﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ او را در اﯾﻦ راه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎدی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ – ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮده ﺑﻮد ،در ھﺸﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۴۰ش ۱۸/
رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۱۳۸۱ق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ درﮔﺬﺷﺖ .وی ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،دﭼﺎر ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ – دﺑﯿﺮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ – زﯾﺮ ﺳﺮم ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.

 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۷۷
 -٢ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۴۱۵
 -٣ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ص .۴۴۵
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۴۴۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۸۷

ج :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ دهھﺎ ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﺪال ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ و ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ،ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ،
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ ﻟﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺮورت و ﺗﺒﻌﺎت آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺟﺮأت ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﻪ و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ،اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره داﺷﺘﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ از ﯾﮏ
ﻣﺮﺟﻊ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ِﺑﺮوزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ )م ۱۳۵۵ق( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺸﺮ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺪارس
ﻧﻮﺷﺖ :ﻗﺮنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﮐﻠﻤﮥ ﻃﯿﺒﮥ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﺮنﮔﮫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده و اﻣﻮال ﺧﻄﯿﺮه ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺟﺰ از ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺪارﺳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ادراج ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺬھﺒﺎن و اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﺗﺨﻢ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻻﻣﺬھﺒﯽ را در
ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺳﺎدۀ اﺑﻨﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮده ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎک ﻋﻘﯿﺪه در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﯿﺖ
و ﻟﻌﻞ ﺧﻮد را دﻟﺨﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺪل دو ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺰ دھﺮی ﻣﺬھﺐ و داروﯾﻨﯽ ﻣﺸﺮب
در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺮان دﯾﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و از ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ ﻗﺒﻞ ازاﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﻮء ﺣﺎﻻ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...ﻋﻠﯽ ھﺬا ﺑﺮدن اﻃﻔﺎل ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﻣﻮاھﺐ و وداﯾﻊ اﻟﮫﯿﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺑﯽدﯾﻨﯽ و اﻋﺎﻧﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ آنھﺎ ﺑﻪ ای وﺟﻪ ﮐﺎن و ﺻﺮف ﯾﮏ درھﻢ ﻣﺎل ﺑﺮ
آنھﺎ ،ازاﻋﻈﻢ ﮐﺒﺎﺋﺮ و ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺗﯿﺸﻪ زدن ﺑﻪ رﯾﺸﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ اﻋﺎذ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻋﻦ ذﻟﮏ )ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ  ۱۳۴۱ق(  ١اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ از ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلھﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮﻣﺎه و ھﻤﺮاه آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮕﻔﺖ
٢
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻖ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.

 -١ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ص .۶۰
 -٢ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی
در ﺳﺎلھﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻔﮥاﻟﻤﺘﻤﺪﻧﯿﻦ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه در:
درک ﺷﮫﺮی از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺻﺺ .۱۴۸-۱۳۱

۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﮫﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺰوا
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺪد ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﯿﻦ اﺑﺰارﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو ﭘﯿﺸﺮوان اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺰواری ،از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ذھﻨﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ داﺷﺖ .وی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم در ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮد .اھﺪاف اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از -۱ :ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻏﺮای اﺣﻤﺪی وﻣﺬھﺐ
اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی -۲ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻃﻔﺎل وﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ آداب و ﺳﻨﻦ ﺷﺮﻋﯿﻪ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ً
ً
آﻣﻮزش وﭘﺮورش -۳ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدن اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﻋﻤﻼ-۴ ،
دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﻓﻘﺮا و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن -۵ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
دﯾﻨﺪاری و ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﺘﯽ و دﻓﺎع از ﻣﯿﮫﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ -۶ ،وادار
ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎی اﺛﻨﺎﻋﺸﺮﯾﻪ و ﻣﻨﻊ ﺗﻮھﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ
دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن -۷ ،ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ -۸ ،ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در
اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺎق ﺑﯿﻦ آﻧﺎن -۹ ،ﻣﮫﯿﺎ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ
آﺳﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮا از ﺣﯿﺚ ﺧﻮارﺑﺎر -۱۰ ،ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی و
ﭘﺎﻓﺸﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻓﺪاﮐﺎران اﺳﻼم و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﻮس و ﻣﯿﮫﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ١ .در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺤﺚ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس آﻣﺪه و در ھﻤﺎن ﺟﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﺪارس »ﺗﻤﺎم روزی« ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮫﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ،اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ھﻢ درﺑﺎرۀ ﺣﺠﺎب در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوﻋﮥ ﻣﻠﺖ ﻧﻮﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺠﺎب ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﯿﺎن
٢
ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﮫﻢ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ھﺪف آن اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ در
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ش  ،(۱۳۲۳/۴/۱۶) ۱۷ص .۶
 -٢ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۳۳۸-۳۳۶

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۸۹

ﺗﮫﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ١ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻋﻠﻤﯽ – آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ دﯾﻨﺪار ﺳﻪ دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«
ﮐﻪ در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۲۳در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺸﺎن از آﻣﺎل و آرزوھﺎی
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،از اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۳۲۲ش ﺑﺎ ھﻤﺖ ﻣﺮﺣﻮم
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮓ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ٢ .اﯾﻦ
 -١ﮔﺰارﺷﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺪارس ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺒﺎت آن را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﯾﯽ
از ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﺷﻌﺒﺎت در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش ) ۱۸ﺑﮫﺎر  (۶۹ص
 ،۱۶۲-۱۳۶ش  ،۱۹ص ۱۶۲-۱۲۱؛ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ« )ص  (۷۷-۷۶ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﭘﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎواک ﻣﺮﺣﻮم
اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ص  ۲۸۰-۲۷۱ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ را از آن روزﮔﺎر ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻃﻼﯾﻪ دار ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺼﺮ اﺧﺘﻨﺎق
ﺗﮫﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ ۱۳۷۴ ،ش .ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ھﻤﮑﺎر ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻓﯿﺮوزﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن رﻓﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .در ﺧﺒﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارس در ﺳﺎل  ۲۶ﻧﮑﺘﮥ
ﺟﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ )آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲۶ص  (۱۱-۱۰و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ
اوﻟﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ »اھﺎﻟﯽ اﺻﻔﮫﺎن ...اﻏﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از دﺑﺴﺘﺎنھﺎی
ﻣﺠﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ .ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎنھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ »ﺟﺎﻣﻌﻪ« اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ و در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
اوﻟﯿﺎی اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﺨﺼﻮص آﻗﺎی ﻓﯿﺮوزﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داده ،اھﺎﻟﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده...
ھﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم
اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ وی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن را در
ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ درﺑﺎره
ﺗﻼش وی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ »زن روز« ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﻌﺜﺖ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ص  (۲۱۶ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﮐﻮﺷﺶ آﻗﺎی ﻓﯿﺮوزﯾﺎن و ھﻤﺮاھﯽ ﺷﻤﺎری از ﺑﺎزارﯾﺎن
ﺑﻮد .ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺻﻔﮫﺎن در اﻧﻘﻼب ،ج  ،۱ﺻﺺ .۳۷۴-۳۷۰
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﺻﻔﮫﺎن و اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم اﯾﺸﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دھﮥ  ۴۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب

۹۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﺳﺘﻮاری داﺷﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻨﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس آن در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح اﻓﺰوده ﺷﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم در ﺷﻤﺎره ﻧﮫﻢ ﺧﺮداد  ۱۳۲۵ﺧﻮد از  ۲۳آﻣﻮزﺷﮕﺎه آن ﺑﺎ اﺳﻢ و
آدرس ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن در دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ھﻢ
١
در دﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺼﻨﺎﯾﻊ
و ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ٢ .در ﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در ﺳﺎل  ۲۶آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ،دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺣﻠﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺿﻤﯿﻤﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
ﻇﻞ ﺗﻮﺟﮫﺎت اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺸﻮﯾﻖھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﺾھﺎ و ﺑﺬل
ﻣﺮﺣﻤﺖھﺎی اﯾﻦ راد ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد دﻟﮕﺮم ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺮو
ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار ﻣﺤﺼﻞ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ« .در
ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﺎم و آدرس ھﯿﺠﺪه آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺪه و اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦھﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در آنھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ
٤
ﺷﺪ.

اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎدم ﺷﺮﯾﻌﺖ،
ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﺎم ﻓﯿﺮوزﯾﺎن ،در ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰوهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻌﺒﮥ ﺑﺮوﺟﺮد از
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۷ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر ۱۳۲۸ش« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻓﯿﺮوزﯾﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ – ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۸۴ش و ﺗﺠﺪﯾﺪ آن در آﺑﺎن  – ۱۳۸۹ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ –
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺳﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ وﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۳۵۶-۳۴۹
 -٢از وی اﻃﻼﻋﯿﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺻﻔﮫﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ.
 -٣اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص .۱۲۹
 -٤ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ص .۲۱۲-۲۰۸

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۹۱

ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران و ﻣﺸﻮﻗﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎج ﺳﺮاج
اﻧﺼﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺳﺎل  ۲۴ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﮐﺎرھﺎی او ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد ١ .وی
در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺮاھﺎن او
ﺷﺘﺎﻓﺖ .وی در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﻣﺠﺎﻣﻊ دﯾﻨﯽ زﯾﺎدی در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ھﻤﮥ آنھﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ رﺳﺎی
ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪم ،ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺰواری و ھﻤﺖ
ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮥ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﮔﻠﺸﻦ و ﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از روزی ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺬارده ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و دﺑﺴﺘﺎنھﺎی روزاﻧﻪ و ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ودﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ در ﺗﮫﺮان و
ﺣﻮﻣﮥ آن و در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ را ﻋﻼوه از ﭘﺮوﮔﺮام رﺳﻤﯽ
٢

ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم و ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺣﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی÷ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﻣﺠﻠﻪای ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از آن ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ھﯿﺌﺖھﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ھﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﺒﺮﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪای ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻮاﻗﺺ وﺿﻊ ﻓﺮھﻨﮓ ،از ﻟﺰوم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ٣ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از زﻣﺎن
ﭘﮫﻠﻮی اول ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۲۴و

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۶ص .۷
 -٢ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش ) ۵-۴ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺮد ،ﺳﺎل .(۱۳۲۷
 -٣ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۳ص .۱

۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺲ از آن ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ١ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ و
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮدازد؛  ٢اﻣﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﺧﻮد آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﻮد  ٣و در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺗﺸﻨﺠﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۲۷در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ھﮋﯾﺮ ،وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﺰل
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮد ٤ .آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و
ﻧﻮاب ھﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺖ ٥ ،ھﻤﮑﺎری وی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ،ج » ،۱رﺳﺎﻟﻪ در اﺛﺒﺎت وﺟﻮب ﺣﺠﺎب« ص  ،۶۳۸-۶۱۷ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ،آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۳۰در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ھﻤﭽﻨﺎن در
ﺑﺎب »اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس ّ
ﻣﻌﻤﻤﯿﻦ دردورۀ رﺿﺎﺧﺎن« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۱۶۰-۱۱۶
 -٢ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و آن را در ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ »در ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻋﻢ از ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد و در ﻣﺠﺎﻟﺲ و
آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺪارس روزاﻧﻪ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آن ھﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
 -٣آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺘﻘﺎد از اوﺿﺎع ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﺮاﺣﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ ﭘﺲ از ﻣﻨﺒﺮش ﺑﻪ او ﺟﺴﺎرت ﮐﺮد .اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و از آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۰ص .۱۴
 -٤وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻢ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺎزه
ورود ﺑﻪ دﺳﺘﺠﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽدھﺪ ،اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ .زﯾﺮا ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ
ﻧﮫﻀﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ج  ،۲ص .۱۷۲-۱۷۱
 -٥ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ،آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ را از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص  .۱۵۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺟﻠﺴﻪای )در ﻣﻮرﺧﮥ  (۱۳۲۷/۳/۳۱ﯾﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ،و در آن ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﯿﺾ
اﻻﺳﻼم ،ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ آﻗﺎﯾﯽ و ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﺰارشھﺎی
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ج  ،۲ص  .۱۸۶در ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ
آﺑﺎدان آﻗﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و
آﻗﺎی اﻧﺼﺎری واﻋﻆ ﮐﻪ از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ،اھﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ دﮐﺎﮐﯿﻦ ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎزل ﻓﻮاﺣﺶ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر و
ﻣﺮور ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯽﺣﺠﺎب در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص .۱۵۳

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۹۳

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎلھﺎی  ۴۳-۴۱و ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ١ ،اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ
اﺻﻠﯽ او ،ھﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دھﮥ  ۲۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب آن را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻨﺒﺮ و اﻇﮫﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﺑﻮد.
آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﮐﻪ ﻗﺪری ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رو ﺑﻪ ﺑﺎز
ﺷﺪن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﮔﺰارش ﺳﺎواک از ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮی ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﯿﺮ ،ﻇﻠﻢ و
زور ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻻزم ﻧﺪارد» :ﮔﻤﺎن ﻣﺪار ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ/ﺧﺮت ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎرت ﺑﻪ
رھﮕﺬار ﺑﻤﺎﻧﺪ« .ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﮐﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺧﯿﺎل ﮐﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮی .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ٢ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺷﺎه ،ﺑﺮای آزادی آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻪ
ﮐﯿﻠﻮ وزن ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ )ﻓﺤﺎﺷﯽ( ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﺳﺰا
٣
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۴۰ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد و در اﯾﻦ
ﺑﺎره ،ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺮای وی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی
ﺧﺒﺮ آن را ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٤ .در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ و اﻗﺪام ﯾﮑﭙﺎرﭼﮥ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ در ﺟﮫﺖ
آزادی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در  ۴۱/۱۲/۷از وی ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮود ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
در ﺑﻨﺪر ﭘﮫﻠﻮی )اﻧﺰﻟﯽ( ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ در ﺑﻨﺪر
 -١وی در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۶۴ش در ﺳﻦ  ۸۹ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارشھﺎی
ﺳﺎواک درﺑﺎرۀ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدۀ ﺑﺎﻻ )ﺣﺞ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ( از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎراﺣﺖ و ﻃﺮﻓﺪار روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎواک در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ و ﺗﻤﺎس وی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص  .۷۹ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ص  ۲۲۱و
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ .وی در ﺳﺎل  ۴۳ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در زﻧﺪان ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ،ص
.۲۴۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۱۷۸-۱۷۷
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۴۰
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۳۷

۹۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﮫﻠﻮی از اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﺮﺟﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﮔﻮش
١
ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﺎواک ،در ﺳﺎل  ۱۳۳۶درﺑﺎرۀ ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرود
و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺒﺮ وی را
آورده اﺳﺖ ٢ .ﻣﺤﺘﻮای وﻋﻆھﺎی آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،در ﮔﺰارشھﺎی
دﯾﮕﺮی از ﺳﺎواک ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه در آن
دوره و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن وی در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ رژﯾﻢ
ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮥ اﻋﺘﺮاضھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﺷﺪه ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و اﻧﺘﻘﺎد از رژﯾﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺟﺎری ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ؛ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ،ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﺪم
وﺟﻮد آزادی ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺟﺎ ھﻢ از ﻗﻮل ﻣﮫﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣﻨﺒﺮش ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ اﺳﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و آنھﺎ ھﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
٣
ﮐﻪ از آﺑﺎ و اﺟﺪادﺷﺎن دﯾﻦ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ.
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ دوﻟﺖ ،اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻇﻠﻢھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از وﻋﺎظ و روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﺟﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ
روی ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ،ﺧﺎرﺟﯽھﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان آورده و
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آنھﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﻦ ﻋﯿﺴﻮی وﺑﮫﺎﯾﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﻼم ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ از
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯿﺪ و روزﮔﺎر
 -١ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱ص .۱۵۲
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۳۷
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۱۴۱

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۹۵

ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ روز درآوردهاﻧﺪ .ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ دﯾﺮوز در ﺟﺸﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮود اروﭘﺎ و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﺎه آن ھﻢ در ﺷﺐ وﻓﺎت اﻣﺎم
ً
ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق÷ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟ اﺻﻼ ﭼﻪ
ﺟﺸﻨﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﺰا ﺑﺎﻻ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ و ﺳﺮخ .اﯾﻦ وﺿﻊ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻢ ﺣﺎل و روز ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان«  .١در ﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ
ً
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ او ﺑﻪ زاھﺪان ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ
رﺧﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۳۳۸اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ ٢ .آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن در اﺳﻔﻨﺪ
 ۱۳۳۸در ﺣﻀﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﻗﺮآن را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮآن را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﺷﻮرا آﻗﺎﯾﺎن وﮐﻼ ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﯽﺳﻮاد در آن ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
٣
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﻗﺮان را آﻟﺖ دﺳﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺖ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۲۹در ﺗﮫﺮان و
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ  ۱۳۲ﺑﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ ٤ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎواک ﺑﻪ  ۱۸۳ﺑﺎب رﺳﯿﺪ ٥ .اﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ آن در ﭘﺪﯾﺪ
آوردن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ً
ﺿﺮورت اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺰﯾﻨﻪھﺎی آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪارس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۵۷-۱۵۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۱۸۸
 -٣ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  ۱۶۰-۱۵۹اداﻣﮥ ﺻﺒﺤﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ-
 -٤ﻣﺠﻠﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ش  (۱۳۳۱) ۳ص  .۵۴در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۳۴
ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻌﻪ ۱۱۰ ،ﺑﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ص  .۱۳۳ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲۷ص ۱۷؛  ۳۹آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ ۱۲ ،دﺑﺴﺘﺎن و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ۸ ،ﮐﻼس اﮐﺎﺑﺮ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﺎﺗﯽ در ﻗﺰوﯾﻦ ،اﺻﻔﮫﺎن ،رودﺳﺮ ،ﺑﺮوﺟﺮد،
ﮐﻨﮕﺎور ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و...
 -٥ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۹۴

۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺪارس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دروس دﯾﻨﯽ را ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﭽﻪھﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ٢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪراس ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﮔﺰارش ﺳﺎواک در ﺳﺎل ۱۳۴۶ﺣﺎﮐﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪار آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻮاب ھﺴﺘﻨﺪ! ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﻠﯽ و ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﮐﻤﺘﺮ
٣
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده و ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺷﺎه در ھﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد.
٤
ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺣﺠﺎب )ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(
ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم دو از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ درﺑﺎرۀ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ داﺷﺖ .ﻣﺠﻠﺪ ﺳﻮم
آن ھﻢ اﺛﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﮫﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل ) ۶۴ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ آن
ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻧﮕﺎرش در زﻣﯿﻨﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ  ٥و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﮫﺎد ،از
 -١آﻗﺎی داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی درﺑﺎرۀ ﻣﺪارس ﯾﺎد ﺷﺪه ،در ﻣﺠﻠﮥ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ش  ۵ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮥﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۸۱
 -٢ﮐﺘﺎب دﯾﻨﯽ ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻣﺪارس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻧﺸﺮ ﺗﺎﺑﺎن آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد) .آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ :اﯾﻦھﺎ ﭼﮫﺎر ﺟﺰوه ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻘﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻮرھﺎی دﯾﻨﯽ و اﺳﻼم و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد( .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری و
ﺑﺎھﻨﺮ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
و در ﺳﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٣ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص  ۸۶در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﺳﺎواک در ﺳﺎل  ۱۳۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮫﻨﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی وﯾﮋه ﻣﺬھﺒﯽ اﺟﺮا و داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺧﺸﮏ ﻣﺬھﺒﯽ
ﭘﺮورش ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪارس ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎر را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻮدهاﻧﺪ .ھﻤﺎن ،ص .۹۵
 -٤ھﺮ دوی آنھﺎ را در »رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ« ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 -٥درﺑﺎره ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﻮک ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،(۱۳۸۴ ،ج

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۹۷

اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دورۀ اﺧﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﺎم ھﻢ
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از آنھﺎ و
ً
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در آنھﺎ ،اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺤﺚ از ﺗﻘﯿﻪ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﮐﺮد.
د :ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ

از ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن از وﯾﮋﮔﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و آن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﮕﺮش اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺪرن
ﭼﭗ ﺑﻮد .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان،
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ ھﻨﻮز زواﯾﺎی آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎذﺑﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ادﻋﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی،
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻮﮔﺮا از ﭼﻨﺪ دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﺎز ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .آﻧﭽﻪ ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ دھﮥ  ۲۰و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺣﻠﻘﮥ واﺳﻄﻪ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ دﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ،ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،واﺳﻄﮥ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ درون دﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وارد دﯾﻦ و دﯾﻨﺪاری ﺷﺪه ،ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻋﺪهای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪای ھﻢ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و در ﺧﺼﻮص ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﮕﺮش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و روشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺣﺰاب ﭼﭗ و
 ۱ﺻﺺ  .۴۸۷-۴۰۷و در ﺧﺼﻮص اﺣﯿﺎی ﺑﺤﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺎه ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه،
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص  .۸۵۶ – ۸۳۳داﺳﺘﺎن ﺑﺤﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از دوران
ﻣﺸﺮوﻃﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ،
از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺿﺪ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺮح اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺣﻮم
ﻃﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را
ھﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺪی از دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺻﺺ .۲۴۸-۲۴۲

۹۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،آن ﺗﺸﮑﻞ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮای ﺑﯿﺮون از ﺗﻮدهھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﮫﻢ ،ﺟﻨﺒﮥ ﻓﮑﺮی و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﮑﺮی آن ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎی ﻣﮫﻢ در ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ
ﺣﻮزوی اﯾﻦ دوره درآﻣﺪ.
ﺣﺰب ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﺠﺪد و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﻼم ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ – ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺣﺰﺑﯽ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ )(۱۳۵۵-۱۳۰۲
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺣﺴﯿﻦ راﺿﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﭼﮫﺮهای ﻓﮑﺮی – ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ و
١
»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد«.
ھﺴﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﻮرای ﯾﺎزده ﻧﻔﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺨﺶھﺎی زﯾﺮﯾﻦ از ھﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺨﺸﺐ ،ﻣﻨﮫﺎی ﺑﺤﺚ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﺎن ھﻢ رﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻠﻘﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد و در اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ،ﺣﺘﯽ از اﺑﺮاز اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻋﻘﯿﺪهﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺧﻮدداری ﮐﺮد .در واﻗﻊ،
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ارزش اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮح آن ھﻤﺎن را ﻧﯿﺰ
ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ درون دﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺖ.
از ﻧﺨﺸﺐ آﺛﺎر ﭼﻨﺪی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ وی را در آنھﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد .ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ در دھﮥ
 ۲۰و آﻏﺎز دھﮥ  ،۳۰دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ آن ﯾﮑﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺸﺮ ﻣﺎدی ،ﻧﺰاع ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ  ،٢ﺣﺰب ﭼﯿﺴﺖ ،اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮥ
ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ و ﻓﺮھﻨﮓ واژهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮ روی ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ
 -١اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب ،ص .۴۲۵
 -٢در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮدای ﺟﮫﺎن ﯾﺎ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺰاع ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﮐﺮﯾﻢ ،در  ۶۷ﺻﻔﺤﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۹۹

ﮐﺘﺎبھﺎ» ،ﺳﺮﺳﺨﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ  ١از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺸﺮ ﻣﺎدی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر
ﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻢ ﯾﺎ از ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ در
آﺳﺘﺎﻧﮥ آن اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﯿﻖ و اﺳﺎﺳﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ٢ .ﻧﺨﺸﺐ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺠﻠﻪای ھﻢ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد دو ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎرۀ اول و دوم آن در آذرﻣﺎه  ۱۳۳۱در
ﭼﮫﻞ ﺻﻔﺤﻪ درآﻣﺪ .ﺷﻤﺎره ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم آن ﺑﺎ ھﻢ در  ۶۶ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺻﺎﺣﺐ
اﻣﺘﯿﺎز آن ب .ﺟﻌﻔﺮی اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﺨﺸﺐ و در ﺣﻮزۀ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻧﺨﺸﺐ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﭼﭗ ﻣﻨﮫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،دﻓﺎع
ﮐﺮده و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،اﻧﺤﻼل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ...را در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﺑﺎور وی»واژۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻃﺮز
ﻓﮑﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ« ٣ .در ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوه ،اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﻘﻘﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺨﯿﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
اروﭘﺎﯾﯽھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد ٤ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری

 -١ج  ،۱ﺗﮫﺮان ۱۳۲۵ ،ش در  ۶۳ﺻﻔﺤﻪ.
 -٢ﺑﺸﺮ ﻣﺎدی) ،ﺗﮫﺮان  (۱۳۳۰ص  .۱۲ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺷﺘﻪ وی از ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﯿﻦ ﺑﺸﺮ ﻣﺎدی ،در ﺳﺎل  ۵۶در ﻗﻢ
ً
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻧﺬﯾﺮ )ﺑﻪ ھﻤﺖ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ اﺧﯿﺮا ھﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﭘﺨﺶ )ﺗﮫﺮان (۱۳۸۰ ،اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ،ص .۲۷۴
 -٤ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص  .۶۴اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب
»اﺳﻼم و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« از ھﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ ...ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ در
ً
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺧﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﻣﺎﻋﻮن ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﻮری ،در ﮐﺘﺎب اﻻﺳﻼم و اﻻﺷﺘﺮاﮐﯿﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻣﻄﺮح و از آن دﻓﺎع

۱۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۷از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺨﺸﺐ آﻏﺎز ﮐﺮد .وی
اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ١آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺰب اﯾﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،از اﻧﺸﻌﺎب ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ )ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان( ﯾﺎد ﮐﺮده ،آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪای را ﻣﺴﺆول ﺷﺎﺧﮥ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺷﯿﺮاز
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٢ .از دﯾﮕﺮ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎی اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ،ﻣﮫﻨﺪس ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ
)ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دھﮥ اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ً
و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ٣ .ﻇﺎھﺮا ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺸﺐ و آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ٤ .ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ از ﻣﮫﻨﺪس آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ» :اﻧﺴﺎن در راه ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ در ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ او ﻧﯿﺰ از ﻗﺮآن ـ ﮐﺘﺎب ﺣﻖ ـ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻓﮫﻢ و وﺳﻌﺖ دﯾﺪ ﺑﺸﺮ ،درک از ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ...ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ...در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ) .ھﻤﺎن،
ص .(۶۸
 -١اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد در ﺷﯿﺮاز و آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ،از دﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺨﺸﺐ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮدهایھﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰ اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺮح
ﺑﮑﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﺰ را ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم؛ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ھﻢ
داﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺎدﯾﮕﺮی .و اﯾﻦ ﺷﺪ ﯾﮏ
ﻣﺤﻮر ﻓﮑﺮی .اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻧﺨﺸﺐ ﺑﺎ ﻋﺪهای دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﺰاع ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﮐﻪ ھﻢ روش ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ، ۸ص .۱۲۱
 -٢ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص  .۱۲-۱۱ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺨﺸﺐ ،ﺣﺴﯿﻦ راﺿﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﻧﻮﺷﯿﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ ،ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺟﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪھﺎدی
ﺟﻮاھﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻟﻤﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ اﯾﺰدی ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮ،
ﺻﺎدق ﻗﻄﺐ زاده ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،و ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان.
 -٣ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر وی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در دﯾﻦ ﯾﮫﻮد )ﺗﮫﺮان (۱۳۶۴ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ
)ﺗﮫﺮان (۱۳۶۸ ،زرﺗﺸﺖ ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ)ﺗﮫﺮان (۱۳۶۸ ،ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮدﯾﺴﻢ و ﺟﻨﯿﺴﻢ )ﺗﮫﺮان،
 (۱۳۷۷ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺗﮫﺮان.(۱۳۷۷ ،
 -٤ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۸۲

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۰۱

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ از اﺻﻮل ﻧﯿﺰ دﯾﺪ و ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ادﯾﺎن ﺣﻘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درک اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ١ «.ﮐﺘﺎب اﯾﺪه آل ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﺧﻼق و
ﺣﻘﻮق ﮐﻪ اوﻟﯽ از آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و دوﻣﯽ از ﺧﻮد ﻧﺨﺸﺐ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ
ﺣﻮزهھﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۱۳۲۵ـ و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آن ـ در
ﻣﻨﺰل دﮐﺘﺮ ﻧﺨﺸﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﮐﻪ در ﺳﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺮادرش ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻪ ،ﺷﺮﺣﯽ از آنھﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .وی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ دھﮥ  ۲۰و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﺸﺐ )داﻧﺸﺠﻮی ﺣﻘﻮق( و آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﻓﻨﯽ( ﯾﺎد
ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ دو در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .وی ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﺷﻤﺎری از ھﻤﺮاھﺎن ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺨﻔﯽ
٣
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺣﺰب را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻧﺨﺸﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﮫﻀﺖ  ٤دﭼﺎر اﺧﺘﻼف و اﻧﺸﻌﺎب ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺎﻋﻨﻮان ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیھﺎ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﻧﺨﺸﺐ و ﺣﺴﯿﻦ راﺿﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺑﻪ
ﺣﺰب اﯾﺮان )ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ( ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺖ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻧﮓ ﺿﺪدﯾﻨﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ٥ ،و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد

 . -١اﯾﺪه آل ﺑﺸﺮ :ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﮫﻨﺪس ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ص .۱۳
 -٢ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص ۵۰ـ.۵۱
 -٣ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ص
۷۹ـ.۱۱۹
 -٤ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص .۵۹
 -٥در آن زﻣﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺴﯿﺒﯽ ،اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ
در اﯾﻦ ﺣﺰب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﺎره ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب اﯾﺮان و ﺟﺪا
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

رادردرون آن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ١ .اﯾﻦ وﺣﺪت در ﺳﺎل  ۲۹و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺮاوان ﻣﯿﺎن
رھﺒﺮان ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن )ﺣﺴﯿﻦ راﺿﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻮﺷﯿﻦ و آزوﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﺒﯽ و زﯾﺮک
زاده ـ از ﺳﻮی ﺣﺰب اﯾﺮان( ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺨﺸﺐ و ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺷﺪﻧﺪ .وﺣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،دوام ﻧﯿﺎورد .زﯾﺮا ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب اﯾﺮان ﺣﺰﺑﯽ دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮد .ﻣﺪتھﺎ ﭘﺲ
از ﺗﻼش زﯾﺎد اﻓﺮاد ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺣﺰب اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ
ﻓﺮاوان ﺣﺰﺑﯽھﺎ ،آنھﺎ از ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و اﺗﺤﺎد ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۳۱در ھﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ٢ .ﻧﯿﺮوھﺎی اﺧﺮاﺟﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ آزادی ﻣﺮدم )ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب :ﻣﺴﻠﻤﺎن( اﯾﺮان
)ﺟﺎﻣﺎ( را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد و ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﮥ
آن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ٣ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎ  ۲۸ﻣﺮداد ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و داﻣﻨﮥ ﺗﻼشھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺗﮫﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
ﻣﻠﯽ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﺎ آﻧﺎن رواﺑﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪازهای ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺰﺑﯽ آﻧﺎن رﻧﮓ
ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ ،از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ  ٤و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ۱۳۱۲در ﻣﺰﯾﻨﺎن ﻣﺸﮫﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ در  ۲۹ﺧﺮداد  ۱۳۵۶در ﻟﻨﺪن( ﺷﻌﺒﮥ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ

ﺷﺪن آﻧﺎن از ﺣﺰب ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش ، ۸ص
۱۲۳ـ.۱۲۴
 -١درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺨﺸﺐ در ﺣﺰب اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺰب اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺳﻨﺎد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ
)۱۳۲۳ـ (۱۳۳۲ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ ﻧﺎم ﻧﺨﺸﺐ ،ﯾﺰدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب اﯾﺮان ﮐﻪ ﻻﺋﯿﮏ و
ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻼش ﻧﺨﺸﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﯾﮏ »ﻧﮫﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ﺻﺺ ۹۵ـ.۱۰۱
 -٢در ﺑﺎره ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﮥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻘﺎﻟﮥ :اﻟﮕﻮھﺎی ﻧﻮآوری ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان :ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،از ﻣﺮاد ﺛﻘﻔﯽ.
 -٣ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی دواﻧﯽ در دﻓﺎع از ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺸﮑﺮی
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺪای ﺣﻖ ،ش
 ،۱۴۵ص .۳
 -٤وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاری در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،وی ﮐﻪ دﮐﺘﺮای رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﺷﺖ ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل
 ۱۳۶۸در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد رواﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۰۳

را در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ  .١ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ
ﻧﮫﻀﺖ آزادی آﻣﺪ دورۀ داﻧﺶ آﻣﻮزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دورۀ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در
٢
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ رھﺒﺮی آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن زﻣﺎن
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮﺳﺨﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی
٣
 ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲در ﺷﻤﺎر ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ آزادی ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﺎ رھﺒﺮی
٤
ﻧﺨﺸﺐ و ﺳﭙﺲ ﺣﺴﯿﻦ راﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ دوم اداﻣﻪ داد.
ﻧﺨﺸﺐ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آزادی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .وی در آﻧﺠﺎ در اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﺴﺖ؛  ٥اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر درﺑﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از آن ﺟﺪا ﺷﺪ و در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺠﺎھﺪ ارﮔﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر  ٦ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﺨﺸﺐ در دورهای ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد .ﮔﺰارش ﺳﺎواک از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺎح وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺟﻨﺎح دوم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﻼم را دو ﻣﻄﻠﺐ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ و رھﺒﺮی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ ﻣﺤﻤﺪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ص  ،۲۸ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص ۶۲ـ.۶۳
 -٢ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۲ص  ۱۵۷وی ﺷﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﺺ
۵۰ـ ۷۲دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
 -٣آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺨﺸﺐ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ راﺿﯽ و ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن )ﺑﺮادر زن ﺣﺴﯿﻦ راﺿﯽ( ﮐﻪ آن
زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده ،ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۲۰
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ دﯾﺪه ،از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۴۰۱
 -٥درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر )۱۳۳۲ـ ،(۱۳۵۷ص ۹۳ ،۹۰ـ.۱۸۲ ،۹۴
 -٦ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۲ص .۱۸۳

۱۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ً
ﻧﺨﺸﺐ اﺳﺖ ...و ﺿﻤﻨﺎ اﺣﻤﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در
١
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎزارﯾﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻧﺨﺸﺐ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵در ﻧﯿﻮﯾﻮرک درﮔﺬﺷﺖ ٢ .ﺷﻮاھﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ وی در
ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ آن
ﻧﻤﯽﮐﺮد ٣ .ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﺸﺐ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در
٤
ﭘﺮوﻧﺪه وی ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎلھﺎی ۵۴ـ ۵۵و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واﻗﻌﮥ ھﻮﻟﻨﺎک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ ،ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﻨﺪس ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن،
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن و ...ﺷﺮو ع ﺑﻪ اﺣﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد و ﺗﺎ
اﻧﺪازهای ﺑﻪ روز ﮐﺮدن آنھﺎ ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ٥ .از ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺸﮑﻠﯽ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﺎ ﺗﺤﺖ
رھﺒﺮی ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ  ٦ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻮد و
ﺗﻨﮫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺪری ﻓﻌﺎل ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در دھﮥ  ۳۰ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی
ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺟﻮدة اﻟﺴﺤﺎر درﺑﺎرۀ اﺑﻮذر ﺑﭙﺮدازد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮذر ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﭘﺪرش ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده
 -١ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺨﺸﺐ ،ص .۹۰
 -٢اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب ،ص  ،۴۲۵اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺨﺸﺐ درﺳﺎل ۱۳۳۹در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۲ص ۱۵۸ـ.۱۶۱ ،۱۵۹
 -٣ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺨﺸﺐ ،ص .۱۱۴
 -٤ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺨﺸﺐ ،روح اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺮاﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۳
 -٥ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص .۶۳
 -٦ﺳﺎﻣﯽ از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،از
وی ﻣﻘﺎﻟﻪای در »ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ« )ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ ،۱۳۷۰ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۰۵

ﺑﻮد ،اﺑﻮذر ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی او در اﯾﻦ دوره
اﺳﺖ ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺪر ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻼم )ﺗﮫﺮان،
ﺳﻠﻤﺎن (۱۳۵۷ ،از ﺟﻮدة اﻟﺴﺤﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ رﯾﺸﻪ در اﻓﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮﮔﺮای ﻣﺼﺮی و ﺳﻮرﯾﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺘﺐ واﺳﻄﻪ ﻧﻮﺷﺖ ) ٢و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ واﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ،
اﺳﻼم روش ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد و آن را ﻣﯽﺗﻮان رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،رژﯾﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺣﺪ وﺳﻂ ﻣﯿﺎن دو رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٣ «.در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪود دﯾﮕﺮی
ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و
٤
ﮔﺬرا ﺑﻮد.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ،ص  ، ۸ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ص  .۵۵در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب اﯾﻦ دو
ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺗـــﺎ در ﺧـــﻮر زﻧـــﺪﮔﺎﻧﯽ و زﯾﺴـــﺖ ﺷـــﻮد
دﻧﯿﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺖ ﺷــﻮد
ﻏﻤــــــﺎﮔﺮی و ﻗﻠــــــﺪری و اﺷــــــﺮاﻓﯽ

ﻧــﺎﺑﻮد ﺷــﻮد ،ﻣﺤــﻮ ﺷــﻮد ،ﻧﯿﺴــﺖ ﺷــﻮد

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻧﻘﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« از ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺳﻌﯿﺪی )ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی( در ﺳﺎل  ۲۶ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از آن را ﺣﺎج ﺳﺮاج
اﻧﺼﺎری در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم س  ،۴ش  ،۸ص  ۱۴درج ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۵۸ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ در ﻗﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺘﺪل در اﺳﻼم ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﻣﺼﺎدرۀ اﻣﻮال اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮد.
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺼﻞ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺗﻔﺎوت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
 -٢ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮوغ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﮑﯿﺐ ﻧﯿﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ھﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ در »ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن« ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ و ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪای از ﺟﮫﺎن ﮐﻪ در
ً
ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮوغ ﻋﻠﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﯿﻨﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ھﻢ آﻣﺪ.
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ص .۸
 -٤ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص .۷۰

۱۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھـ :ﭼﻨﺪ ﺗﺸﮑﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪۀ اﺳﻼﻣﯽ :در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﯾﮏ ﺟﺒﮫﮥ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن ،اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم ،ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
ﮐﻤﺮهای( و ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮫﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن داﺷﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ از ﺳﻮی
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ داﻋﯽ اﻻﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن وﻇﯿﻔﮥ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن را دﻓﺎع از دﯾﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﻼم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ» :ای ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﯽ! ﻣﺠﺘﮫﺪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ«  .٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪه در اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﺧﻮد در آﺳﺘﺎﻧﻪ
 -١ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺟﺸﻦ ﻣﺒﻌﺚ در ﺳﺎل  ۲۳ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن را آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ش  ۱۹ﺧﺮداد )ص (۳درج
ﮐﺮده اﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﮥ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ( ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ)م ۲۷=۴۵/۱۱/۱۸
ﺷﻮال  (۸۶ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ اﺑﺘﺪا ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪه اﺳﻼﻣﯽ
داد و اﻓﺰود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ ھﻢ ﺷﻌﺮ
ﻣﺒﻌﺚ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ) .آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،ش ۲۰ـ ۱۳۲۳/۵/۶ـ ص  (۳ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )ش  ،۲۰ص  (۱ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺟﺸﻨﮫﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،(۱۳۲۳/۵/۶) ۲۰ص ۵ـ  .۶وی ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ ھﻢ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ و در آن از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد.
وی ﻧﻘﺺ ﻋﻤﺪۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ را در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ »وزارت اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .وی ـ ﮐﻪ
ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ـ ﺧﻮد را اﺳﺘﺎد ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه دﮐﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم،
س  ،۲ش  ،۲۲ص ) ۸داﻋﯽ اﻻﺳﻼم ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ را در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۴ص ۲۳ـ۲۵
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۰ق در اﺻﻔﮫﺎن ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺎج آﻗﺎﻧﻮراﻟﻠﻪ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻔﺎﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم
را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ـ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮫﻀﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ» ،ﺗﮫﺮان«۱۳۸۴ ،
ﺻﺺ ۱۱۷ـ ۱۲۳ـ وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد رﻓﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .از وی
ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﻈﺎم ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ـ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻗﺒﺮ او را در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻦ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد زﯾﺎرت ﮐﺮده اﺳﺖ (.ﺣﺎج ﺳﺮاج
اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺻﻼح ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ آﻣﺪه ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
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ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ ،از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ
ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺎه در ﻣﻨﻊ روزه ﺧﻮاری ﻋﻠﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ١ .ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻣﯿﺪ
٢
ﺗﺎزهای را در ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺷﻌﺎری ھﻢ درﺑﺎرۀ آن ﺳﺮوده ﺷﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﮥ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل اول اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﯽام و ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺟﻤﻌﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﯿﺪار و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺰم و ھﺸﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎن ﻻزم اﻻذﻋﺎن
ْ
َّ َ ٗ َ َ َ ُ ْ
ۡ
ِيعا َو� �ف َّرق ۚوا﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[۱۰۳ :ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در
﴿ َوٱ� َت ِص ُموا ِ�َ ۡب ِل ٱ� ِ �
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼم )ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان(ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﯾﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﻪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ دور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ اﯾﻘﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
اﺧﻮة ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻄﺮی و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ذاﺗﯽ دﯾﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﻮل و ﻗﻮۀ اﻟﮫﯽ ﺑﺎ ﺟﺪی ﺑﻠﯿﻎ و ﺳﻌﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ )ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﻣﺘﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ٣ .اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
اﺑﺰاری ﺟﺪی ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ درآورد .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪای را از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﮫﺎج
اﻻﺻﻼح اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ« از ﺳﯿﺪ ھﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد« ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورده ،در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۲ش  ،۲۹ص  ،۱۰ش  ،۳۰ص  (۱۰ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ش  ۳۳ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺘﻈﺎم و اﺻﻼح
روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ و اداﻣﮥ آن در ﺷﻤﺎرۀ ) ۳۴آﺑﺎن  (۲۴ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی از ﻗﻢ ،ﻧﺎمھﺎی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ش  ۳۳و  ۳۴و  ۳۵ﺳﺎل دوم آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ھﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ در آذر  ۲۵ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮل وی ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰی روﺣﺎﻧﯿﺖ« در ﺗﮫﺮان و ﺷﻌﺒﻪھﺎی آن در وﻻﯾﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۴۰ص .۳۷
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ۲۰) ۲۲ﻣﺮداد  ،(۲۳ص .۷
 -٢در دو ﺑﯿﺖ از ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ از آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد )آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،۲۸ص (۲۶
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭼﻮن ﺑﺎ ھﻢ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ /ﭼﻮ ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ در ﯾﮏ دﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ /ﺑﻠﯽ
ﺧﻮد اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ  /ﮐﻪ اول ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﺖ.
 -٣ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۳۶۹ـ.۳۸۰

۱۰۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ۲۲ ،آﺑﺎن  ۱۳۲۵ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻋﯿﺪ
ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻮد .در ﻣﺎده دوم اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺞ اﺳﻼم،
ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ،وﻋﺎظ و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﺪاﺷﻨﺎس وﺳﺎﯾﺮ
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی اﻧﺘﺨﺎب و اﯾﻦ
ﺟﻤﻊ در ھﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
درﺑﺎرۀ اھﺪاف آن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺒﺎرزۀ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﯽﺳﻮادی و ﺟﮫﻞ،
ﺳﻌﯽ و اھﺘﻤﺎم در اﻋﺎدۀ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽھﺎی ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺮد داﺋﻢ ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﺑﯽدﯾﻨﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ از
راه وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺬھﺐ اﺛﻨﺎ
ﻋﺸﺮی و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺪۀ ﮐﺎﻓﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده
ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﻗﻮی اﻻرادة ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ،و ﺗﺠﺪﯾﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ در ﻃﺮز آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻋﺼﺮی ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﮫﻤﺎﻧﺴﺮاھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﺾ
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻃﻼب ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﻪ از اﮐﻨﺎف ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
َ
داراﻻﯾﺘﺎم و داراﻻﻋﺠﺰه و اﻣﺜﺎﻟﮫﻢ ،اﺧﺘﺼﺎص دادن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ھﺮ ﺷﺐ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻓﻀﻠﯿﺖ دﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن و
دﻋﻮت ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﻣﻨﻪ دار دﯾﻨﯽ ١ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد
ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪھﺎﯾﯽ در ﮔﺮﮔﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ و از ﯾﺎران ﻧﻮاب
 -١ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ش  ۲۳ ،۳۱آﺑﺎن .۱۳۲۵
 -٢ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۰۱ش ھﻢ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﻞھﺎ درﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺳﺎل
 ۱۳۰۱ش ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و ﻃﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺷﻤﺎره اول ﺧﻮد ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺘﺸﺎر داد .اﯾﻦ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺎ ﺣﺪی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪه و اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺪرت ﻋﺎﻟﯿﻪ و ﻗﻮت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻠﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .اﺻﻮل ﺑﻌﺪی ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ در اﺻﻞ  ۱۱و  ۱۲از اﺻﻮل ﻧﻮزده ﮔﺎﻧﻪ آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺻﻮل دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﻼم در ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ :ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻣﻮرات
دﯾﻨﯽ و ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آن ،ﻣﺠﺎھﺪت و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و
ﺑﺮای ﻧﺸﺮ و ﺑﺴﻂ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪﺳﮥ دﯾﺎﻧﺖ ،ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺑﻪ اﻃﺮاف و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ اﻋﺰام ﺷﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۰۹

ﺻﻔﻮی ﺷﺪ ١ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ،۲۰در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل درس ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮد ،در ﺗﮫﺮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ٢ .ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﮐﺎران اﺳﻼم« ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ از ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴در ﺗﮫﺮان و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در رأس اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﺻﺪراﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ،اﻣﺠﺪ
و اﺷﮑﻮری ﯾﺎد ﺷﺪه و اﺻﻮل ھﻔﺪه ﮔﺎﻧﮥ آﻧﺎن در رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﻮال
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻘﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ ٣ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﮫﺮان ،ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .در رﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم آﻗﺎی ﺿﯿﺎء ﺑﺮی و ﺷﯿﺦ
ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﺻﻮل ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ »اﻗﺎﻣﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
٤
و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد :از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان از ﻧﯿﻤﻪ دوم دھﮥ
٥
 ۲۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻃﻠﺒﮥ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎﯾﯽ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رھﻨﻤﺎ( ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ :ص  ۳۹۲از ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻓﻖ روﺷﻦ ،ش  ۲۰ ،۲۰دﻟﻮ  ۱۳۰۱ش .اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﻓﻌﺎل ﺷﺪ و ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻇﮫﻮر ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﺎن ،ص .۳۹۶
 -١اﯾﺸﺎن )ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۰۶ش( در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۳۱از ﻧﻮاب ﺟﺪا ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد در ﻣﯿﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم داﺷﺖ .وی ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮاب ﮐﻪ ﺗﺎ
دﯾﺮوز او را »ﻧﺎﺟﯽ اﯾﺮان« و»ﺣﺎﻣﯽ اﺳﻼم« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺎ زاھﺪی ﮔﺮﻓﺖ و
ﺣﺰﺑﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﻠﻖ« درﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دواﻣﯽ ﻧﯿﺎورد )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ( .ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﺪﮐﯽ
ً
ﭘﯿﺶ از ﺷﮫﺎدت ﻧﻮاب ﺑﺎ وی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ را ﻣﺠﺪدا اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ و او ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﻋﻠﯿﻪ ارﺷﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل
 ۱۳۸۸روزی را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
 -٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻟﺜﺎرات) ،ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی  ،۸۱ش  ،(۲۱۱ص .۶
 -٣ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۱۰۲ـ.۱۰۸
 -٤ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۱۰۶
 -٥ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻮه دﺧﺘﺮی ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ﻋﻄﺎر ﺑﻮد ،داﻣﺎد
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ واﺣﺪی ﻗﻤﯽ )ﭘﺪر ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪ واﺣﺪی( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ وﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ واﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۱۴ش ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در زﻣﺮۀ ﻣﺠﻼت ﻣﺬھﺒﯽ اواﺧﺮ دورۀ

۱۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

)ﻣﺘﻮﻟﺪ اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۰۴ﺑﻮد .وی دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ را در ﻧﺠﻒ ﮔﺬارﻧﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ
ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ  ١و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻦ ،از ﻣﺤﻀﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ
٢
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ .رھﻨﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﻐﺮی و اﻟﻘﺮﯾﻊ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻧﻮر داﻧﺶ در ﺗﮫﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ٣ .رھﻨﻤﺎ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۲۲
ﻧﻮاب را در ﺻﺤﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ دﯾﺪم و او ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﮐﺴﺮوی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻊ آن در اﯾﺮان ،ﺣﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در
اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .رھﻨﻤﺎ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ،ذھﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽاش ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
٤
اﺳﺖ.
رھﻨﻤﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪاش اھﺪاف ﺧﺎﺻﯽ را از

اﺣﻤﺪﺷﺎه و اواﺋﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺧﺎن و ﭘﺲ از آن در دھﮥ  ۲۰ﺑﻮد .وی ﺷﺎﻋﺮ ھﻢ ﺑﻮد و ﺷﻌﺮ وی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮاﻧﮥ اﺗﺤﺎد« در ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ )س اول ،ش  ،۳۵ص  (۹۵۴ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ھﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ او ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی در ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد.
ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ واﺣﺪی ﻧﯿﺰ در زﻣﺮۀ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد.
 -١ﺧﻮد وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺳﯿﺪی در ﻋﺮاق ﻣﺠﻠﺔ اﻟﮫﻼل را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد
ﺟﮫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮک ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اداره ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ص .۳۲
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ص .۴۱ ،۳۹
 -٣ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل  ،۱۳۲۵ص  ،۴۵۵ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﺳﺎل ) ۲۷ص  (۳۶درﺑﺎره
»ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﻮﺷﺖ.
 -٤اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﭽﻪھﺎﯾﺶ را ھﻢ از ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺒﺎرزان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎم دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﯾﮑﯽ ﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﺪ و دﯾﮕﺮی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎوی اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۸روزی را در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﺸﺎن رﻓﺘﻢ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۱۱

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ھﺸﺖ اﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﺳﻼم ﺑﻮد:
اﺻﻞ اول اﺗﺤﺎد ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻮﺣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
اﺻﻞ دوم آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ھﻤﮥ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ را وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
اﺻﻞ ﺳﻮم ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺻﻼﺣﯿﺖدار واﮔﺬار ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ﭼﮫﺎرم ﻣﺼﺮح ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد و
ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼد اﺳﻼم از ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺸﺮ و اﺳﻼم
ﺧﺎرج ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﻮاد ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺑﻼد
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ؛ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎی ھﺠﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺻﻞ ھﻔﺘﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﺣﺪود ﻣﻘﺮرۀ اﺳﻼم در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻼد
اﺳﻼم اﺟﺮا ﺷﻮد و آﺛﺎر ﮐﻔﺮ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﻣﺤﻮ و ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ھﺸﺘﻢ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ً
آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و دﯾﻦ اﺳﻼم را آن ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاھﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
١
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ زاﯾﯿﺪۀ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﻃﺮح آنھﺎ در
داﺧﻞ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ٢ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن ﻗﺼﮥ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﺒﺮی درﺑﺎره
اﺧﺒﺎر ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی آن و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ در آن ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ٣ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش  ،۲۱ص .۵
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ص .۳۹
 -٣در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم آن ،ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل وﺟﻮد دارد.

۱۱۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۲۹ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎرۀ  (۳۲/۲/۱۳) ۲۴آﻣﺪه،
ﻣﺪﯾﺮ آن در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۳۱دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ آزاد ﺷﺪ .وی ﯾﮏ ﺷﻤﺎرۀ دﯾﮕﺮ ھﻢ
ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ  ۲۵ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ١ .ﮔﻮﯾﺎ وی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸
ﻣﺮداد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ را در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از آزادی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﺑﺎره دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ،ھﻤﺮاه  ۵۹ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﭼﮫﺮهھﺎی
وﻗﺖ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ در ﺧﺎرک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﯾﺎزده ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﯿﺮزا
ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای و ﺗﻮﺳﻞ وی ﺑﻪ ﺻﺪراﻻﺷﺮاف ،ﺑﻪ ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ آزاد
ﺷﺪ ٢ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪور ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮاق ﯾﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻨﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺑﺎر ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﺮح آن را در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ
آورده اﺳﺖ.
ﻣﻮاﺿﻊ آﻗﺎی رھﻨﻤﺎ ،دﻓﺎع از وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،دﻓﺎع از ﺷﮫﯿﺪ ﺷﯿﺦ
ً
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری و ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ـ و ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ـ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻮﯾﮋه در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪق ﻧﻮزده ﻣﺎه در زﻧﺪان ﺑﻮد ٣ .آﻗﺎی رھﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اداﻣﻪ داد ٤ .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪی ھﻢ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
وﻗﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٥ .ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﮕﺮ وی در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎره ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﺼﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  ٦ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ او در
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ص .۴۱
 -٢اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ص ۵۰ـ ۵۱ﭘﺎورﻗﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز
ﺧﺎﻃﺮات آن دوره را در ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎرده ﻣﺎه در ﺧﺎرک ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد رھﻨﻤﺎ ھﻢ از آن
روزھﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی را در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻤﺎره  ۱۴ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ و زﯾﺮ آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻤﺜﺎل ﺟﻨﺎب ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺪق ،ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻼﺻﯽ اﯾﺸﺎن را دارﻧﺪ.
 -٤از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۵۴وی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎﺑﯽ را از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ رﻣﻀﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .در ﺳﺎلھﺎی ۴۷ـ ۴۸ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎواک ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٥اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۲۴۳ـ.۲۵۷
 -٦ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص ۳۱۹ـ .۳۲۳

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۱۳

اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۷اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ دوره ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ١ .وی ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن ﺧﻮد
را ﮐﻪ در ﺧﺮداد  ۱۳۴۱ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ وی ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ دھﻢ ﻣﺮداد  ۴۱ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺸﮑﺮی ﻧﻮﺷﺖ ٢ .رھﻨﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮓ رﻣﻀﺎن را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺼﺮی ھﻤﺎن ﻧﺒﺮد ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ .ھﻤﻮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﺮب ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ و اﺻﻞ آن از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪﯾﺪ اﺑﻮﻓﺮﯾﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۴ش
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.
ﺗﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ً
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﮫﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﮥ ﺣﯿﺎت
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺷﻤﺎرۀ ﭼﮫﺎرم ﺧﻮد
ﺧﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺛﻘﮥ اﻻﺳﻼم ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد ﻓﻮﻣﻨﯽ را داد و ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ آن را
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ٣ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ھﺪف آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﯿﺰ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮ ﻣﺨﺼﻮص
دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل ۱۳۶۷ق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺧﻮان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﺎدزاده ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺸﮫﻮر از ﺳﺎل
٤
 ۱۳۲۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﮥ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺮد ﻧﺎم داﺷﺖ.
ﺣﺰب اﺧﻮان اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖھﺎی
ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﻃﺮد ﮐﻠﯿﮥ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن

 -١وی ﺗﺎﮐﻨﻮن )اواﺋﻞ زﻣﺴﺘﺎن (۱۳۸۴ ،در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن او در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در رﺳﺎﻧﻪھﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮدیاش را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده راھﯽ ﻣﻨﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ص .۲۹۹
 -٣ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش  ،۴ص .۱۳
 -٤ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ آن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای اراﺋﻪ رھﻨﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮫﺎدھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺎمھﺎی از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﻮان اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ اﻟﻔﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻧﺘﺸﺎرات وﻗﺖ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﺮد )ش  ،۹ﺳﺎل  ،۸ص  (۱۵درج
ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۱۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ ،ادارات و ...ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد اﺻﻞ اول اﯾﻦ ﺣﺰب ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺎمھﺎی از ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۳۰/۵/۲ﺑﻪ
١
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ٢ .ﺟﺎﻣﻌﮥ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﺗﮫﺮان
ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﮫﻢ را ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺠﻠﮥ ﭘﺮﭼﻢ
اﺳﻼم درج ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ ﻣﻘﺪس
ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اھﺪاف اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ،اول :ﺑﺴﻂ
ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬھﺐ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﯾﻪ و رﻓﻊ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ،دوم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﮥ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺼﺮ در داﺧﻞ
و ﺧﺎرج اﯾﺮان ،ﺳﻮم :اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪای ﺟﮫﺖ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  ۴۰۰ﻧﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺰده رﺟﺐ
ﺳﺎل  ۱۳۶۵در ﺗﮫﺮان اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ،ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
٤
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ھﯿﺌﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮ آن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺑﻮد ٥ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی

 -١اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۵۳ـ.۵۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﻣﺸﺎر ،ج  ،۴ص  ۴۲۵۰ﮔﻔﺘﺎرھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﺮ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ش۱۳
) (۱۳۲۳/۳/۱۹ص ۷اﻋﻼم ﮐﺮده وﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻓﻀﻼ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم و اﺷﺎﻋﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺪس آن ﻧﺪارﻧﺪ.
 -٣ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ﺳﺎل  ،۳ش  ،۱۵ص .۴ ،۱
 -٤روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ش  ۲۵ ،۶۱۰۵ﺗﯿﺮ .۱۳۲۴
 -٥ﻣﻘﺎﻟﻪ وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »از ﻃﺮف ھﯿﺌﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ« ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س ،۱
ش ) ۳۷آذر  (۲۳ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ آن در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ در ھﻤﯿﻦ
١
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮآن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت« ﻧﻮﺷﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،و درﺳﺖ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﮐﺎﻧﻮن
اﺳﻼم ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺗﮫﺮان در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮥ داﻧﺶ آﻣﻮز ارﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ از آن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
٢
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۲۴ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ـ
ﮔﻮﯾﺎ در اﺻﻔﮫﺎن ـ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد و ھﺪﻓﺶ را ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ
ﺣﻨﯿﻒ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﻣﻘﺪس ﺟﻌﻔﺮی ،دوم ﮐﻤﮏ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﺳﻮم دور
ﺑﻮدن و دور ﮐﺮدن از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮام ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ٣ .ﮔﺮوه ﻧﮫﻀﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ
ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷/۱/۱ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﻮﺷﺖ،
٤
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪاش را ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﯿﺄت ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ
در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۴ش  ،۱۲ص  (۱۵ ،۱۱ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺒﺘﺬل

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۴۱ص  ،۵ش  ،۴۴ص ّ ۴
ھﻢ وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ً
روال ﮐﺎری آن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮد .اﯾﻀﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ش ) ۴۶ﺑﮫﻤﻦ  (۲۳ص  ۳ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻓﻮاﺋﺪ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ« ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده و از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎن ،ص  ،۳ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ش ) ۴۸ﺳﺎل
اول( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮز ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺮ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ« ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ )ﺳﺎل دوم،
ﺷﻤﺎره  (۴ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼت ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎز درﺑﺎره اﺻﻼح ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
 -٢در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﻣﮫﺮﻣﺎه ) ۱۳۲۴س  ،۲ش  (۳۰ﭼﺎپ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ) .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﮫﺎردھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن در
س ،۴ش  ۲۷درج ﺷﺪه اﺳﺖ(.
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۱۸ص ۹ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻃﻼﻋﯿﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ
ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ اﺳﺖ درﺿﻤﺎﯾﻢ آورده اﯾﻢ.
 -٤ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۲۹۹ـ.۳۰۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

رادﯾﻮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ١ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﻢ داﺷﺖ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺑﺎب ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮآن اﯾﺮاد
ﮐﺮد ٢ .در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ش  ۸۸ﻧﺎﻣﮥ ھﯿﺄت ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺑﻪ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ در ﻟﺰوم ﺟﺪا
ﮐﺮدن ﭘﺴﺮان از دﺧﺘﺮان در ﻣﺪارس درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ از »اﯾﺠﺎد
ﻓﺎﺻﻠﻪ« »ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ« »ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺳﻼﻣﯽ« »ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪس
اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« »ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﺧﻼق و ﺑﺮﺧﻼف دﯾﻦ
٣
ﻣﺒﯿﻦ اﺳﺖ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﻌﻀﻞ اﯾﻦ زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری وارد ﺷﺪن در ﻋﺮﺻﮥ
ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺟﺮأت اﺑﺮاز ﺗﺪﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺪﯾﺪۀ »اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در داﻧﺸﮑﺪۀ ﭘﮋﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻣﺸﺨﺺ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﻧﯽ آن را ﺷﮫﺎب ﭘﻮر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ٤ .ﺑﺎزرﮔﺎن
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او و ﺳﺤﺎﺑﯽ ،در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺴﺨﮥ ﮐﮫﻨﮥ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ آن را در
ﺳﺎل  ۴۲ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺗﻮدهایھﺎ و ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ ،از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را در ﺳﺎل  ۱۳۲۱در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
 -١در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ )آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  (۳۵از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ھﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای آﻣﺪه در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﯿﺄت
ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
 -٢ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۵ص  ،۹دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﺎل دوم
) ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ  (۲۷ﺷﻤﺎرۀ  ۶۹ـ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﻇﺮۀ دھﻘﺎن ﭘﯿﺮ و داﻧﺸﺠﻮی
ﺟﻮان در ﺑﺎب ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرۀ
ﺣﺠﺎب در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺖ.
 -٣ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ش  ۲۹ ،۴۸اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۲۵
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ،ص .۱۸۱

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻧﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ :ﻧﺨﺸﺐ داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﯿﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﮫﺪوی ﺷﮫﺮﺿﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل،
٢
آﻗﺎی اﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪی داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ھﺪف از اﯾﺠﺎد آن ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اول:
اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم ،دوم :ﮐﻮﺷﺶ در اﯾﺠﺎد دوﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ
ً
اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ،ﺳﻮم :اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﺠﺎد
٣
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﭼﮫﺎرم :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت.
در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۵از ﺳﻮی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮫﺪی ﺳﻌﯿﺪی درﺑﺎرۀ
ﻋﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﺤﻞ داراﻟﻔﻨﻮن اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن،
ﻣﺒﺎزه ﺑﺎ ﻏﺮب زدﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ در آن ﯾﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ »ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮب در ﮐﺸﻮر ا ﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻄﯽ
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،آن را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮد
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﺮدﯾﻢ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪون ﻣﯿﻞ وﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ آن و ﺑﺎ ﻓﻘﺪان
٤
اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ،ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﺑﺎزرﮔﺎن در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﻮد از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺳﯿﺪﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﻓﻘﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد،
ﮐﻼسھﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ و اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ـ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ راﺷﺪ،
ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل ﻧﻮرﺑﺨﺶ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺪارس( و اﺑﻦ اﻟﺪﯾﻦ در اﻧﺠﻤﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ در  ۱۹ﺗﯿﺮ  ۱۳۲۵ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان آزادی در اﺳﻼم ﺑﻪ دﻋﻮت اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
 -١رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ،ص ۷۸ـ ۷۹ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۲۲۱
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص  ،۸۶وی در ص  ۸۳ﻧﺎم ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
و ﻓﻌﺎﻻن در آن را آورده اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺘﻦ اﺳﻼم را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۲۱۵
 -٤ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص  ۲۱۸از ﻧﺒﺮد اﻣﺮوز ﺷﻤﺎره  ۲۰ ،۷اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ،۱۳۲۵ص .۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آن را روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ) ۲۰ﺗﯿﺮ  ،۱۳۲۵ش  (۱۶درج ﮐﺮد .اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ
ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ درﺑﺎره »دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ«ت در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﮫﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۲۵درج ﺷﺪه
١
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﺪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺴﺘﮥ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﻧﺨﺸﺐ ،از اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎرور ﮔﺸﺖ ٢ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی
٣
ﻣﺤﻮری اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﮔﺮای ﻏﯿﺮ ﺣﻮزوی درآﻣﺪ.
در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ  ٤ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ راﺷﺪ و
 -١ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۲۲۹
 -٢ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ﺻﺺ ۲۲۰ـ.۲۲۱
 -٣اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺧﺎرج از
ﭼﮫﺎرﭼﻮبھﺎی ﺣﻮزوی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ
ﺗﺼﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ در اﯾﻦ دوره داﺷﺘﻨﺪ،
داﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »ﺑﻌﺪ
از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ« ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪه و ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ھﻤﺖ واﻻی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی دھﮥ  ۱۳۲۰ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ۱۳۳۲
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزات اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ و رﺷﺪ ﮐﺮد) «.ﺷﺼﺖ ﺳﺎل
ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۱ص  (۳۷۲ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ دهھﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺷﮫﺎب ﭘﻮر،
ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮫﻀﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم دراﯾﻦ دوره ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ
در اﯾﺠﺎد ﻧﮫﻀﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ .روش اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰآن را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﺷﺖ.
 -٤ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﺰت در اﺳﻼم« در
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲ص  ۱۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۱۲۹۰ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﺷﯿﺮاز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ .از ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ.
ﮐﺎر وی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد و در رادﯾﻮ ھﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .وی در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۱۳۷۳

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۱۹

ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ
ﺗﻼش ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده ،از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن روزﮔﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ آن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،درآن ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ٢ .در اﻃﻼﻋﯿﮥ اﻧﺠﻤﻦ درﺑﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی آذر ،دﮐﺘﺮ ﯾﺪ اﻟﻠﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ و دﮐﺘﺮ رﺿﺎزاده ﺷﻔﻖ و ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ راﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،و ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
و ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن درﺑﺎرۀ آﻓﺖھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ
در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﻋﻠﻞ و اھﻤﯿﺖ ارزش دﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
آن و ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺣﻖ در اﺳﻼم و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن و ﮐﺎر در اﺳﻼم«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴در داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ٣ .در ﻧﺸﺮﯾﮥ
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﻧﮫﻢ آذر  ۲۵ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺰدی در روز ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ در ﻣﺠﻠﮥ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮏ و دو اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ درﺑﺎرۀ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،در دﺳﺖ
اﺳﺖ .در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره دوم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺎرف ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﯿﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اوﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای آن آﻣﺪه اﺳﺖ »ﯾﺎ
داﻧﺸﮕﺎه را از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ درﺧﺘﺎن آن را از ﺧﻮن

درﮔﺬﺷﺖ .از وی ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ،ﺑﺮھﺎن ﻗﺮآن و ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﺑﺮھﺎن ﻗﺮآن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﭼﺎپ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ» :و رد ﺷﺒﮫﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ اﺳﻼم ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻗﺮآن«.
 -١رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ،ص ۸۱ـ.۸۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۳۴ص  ۳اﻃﻼﻋﯿﮥ ﻓﺮوش آن ،در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش ،۴۴
اﻃﻼﻋﯿﻪ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده از  ۲۶دی ﻣﺎه در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن روﺷﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد ،درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی وی در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ،در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم،
س  ،۴ش  ،۱۰ص ۹ـ ۱۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۵۰ص .۳

۱۲۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺮﯾﺎنھﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد«  ١در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ از »داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه و
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »اﮔﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و آﺟﺮھﺎی آن ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﺪنھﺎی
ﻻﻏﺮ و ﺳﺘﻤﮑﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻼح
٢
ﺷﻮد«.
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه )و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن
٣
ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﺑﻮده( ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ در اواﺳﻂ دھﮥ  ۲۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﮐﺎران اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
٤
از اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻼش او ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ؛ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﻧﮫﻀﺖ
ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ٥ .ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ﻓﺮدی
 -١ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۳۰۸
 -٢ھﻤﺎن ،ص  ۳۱۰از ﻧﺸﺮﯾﻪ »دﻧﯿﺎی اﺳﻼم« ش  ،۳۴ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۲۶ش  ۴۰و  ۲۴ﻣﺮداد .۱۳۲۶
 -٣اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص .۵۹
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ،ج  ،۱ص ۶۶ـ۷۷؛ وی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻧﻮاب ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ﭘﺲ از
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺎ زاھﺪی ھﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮزدھﻢ ،ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و
ﺑﻌﺪھﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮده ،وی را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪۀ ﻓﺘﻨﻪ در ﺑﯿﺖ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ
در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺪق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺑﻮد
و ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ وی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ ﻧﺸﺪ .درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده در :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ص ۲۷۱ـ.۲۷۲
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ،ص ۱۰۶ـ۱۰۷؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در آن
ﺷﺮح ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ـ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻧﻮاب و ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ـ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ »اﻣﮑﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ و ﻧﺮم« را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۳ص ۴۴ـ .۴۵ﻗﻨﺎت
آﺑﺎدی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺎن
ﻣﺠﻤﻊ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،و
ﻧﻮاب را ﻓﺮدی ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﻧﺸﺎن دھﺪ )ھﻤﺎن ،ص ۱۱۴ـ .(۱۱۸ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﻣﺘﮫﻢ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺒﻮد ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮزدھﻢ از ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎرج
ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ،ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﻨﺎم اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ داﺷﺖ و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﻟﺰوم اﺟﺮای اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  ۶۵۰اﻣﻀﺎ داﺷﺖ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ روزﻧﺎﻣﮥ وﻇﯿﻔﻪ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
از ﺳﻮی وی ﺟﺰوهای ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار را در ﭘﺎﯾﺎن آن آورده اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،در آن ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .وی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب آﯾﯿﻦ راﺳﺘﯽ ،ﭼﺎپ  ۱۳۱۸ش در ﺗﮫﺮان )ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﮑﺮی آن ﺑﻪ اواﺧﺮ دورۀ ﭘﮫﻠﻮی اول ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از آﯾﯿﻦ راﺳﺘﯽ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺸﺮی ﻣﯽآﻏﺎزد ،ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ
ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﻌﺪھﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽ ـ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﯿﺶ از ده
ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ :در ﺗﮫﺮان و در اواﺧﺮ دھﮥ  ۲۰و دھﮥ  ۳۰ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ
در ھﻤﺎن روزﮔﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی اﻧﺘﺸﺎر داد .ﻧﺨﻌﯽ در اﺻﻞ ﻓﺮدی ارﺗﺸﯽ و زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺠﺎھﺪ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎم داﺷﺖ )ﺗﻌﺪادی از ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺳﺎل  ۱۳۳۱آن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ( .ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮور ﺑﺎ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
روشھﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ را از ﺗﻨﺶ درآورد.
درﺑﺎره ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ﺑﺎ ﻧﻮاب ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﺮور ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎدی ،ص ۱۱۹ـ ۱۲۰ﻧﻮاب ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺮور ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧﻮد را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺮور ھﮋﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،آن را ﺷﺮح داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۳ص ۵۵ـ .۵۶ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ،در دورۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اواﻣﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در :اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺳﺮی در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﺎن ،ج  ،۲ص  .۵۲۹ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاب ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﻤﺮگ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد  ١ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻠﺒﮕﯽ داﺷﺖ و ﯾﮑﺒﺎره در
ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ّ
ﻣﻌﻤﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ،وی در
اواﺧﺮی ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻟﺰوم ﭘﺮھﯿﺰ
روﺣﺎﻧﯿﻮن از دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث
ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۴۳ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ در ﻗﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .وی در ﺗﮫﺮان ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ را اﯾﺠﺎد و ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﻣﺤﻔﻞ آن ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺘﺎب
ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاز ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﻏﺪﯾﺮ را ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ ،وی ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان آن
ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ آرم ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﻮدش ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ روی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻢ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪم .ﺿﻤﻦ ﺳﻨﺪی در ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ را داﺋﺮ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ در
٢
ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﻧﯿﺰ از وی در اﺛﺒﺎت ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﭘﺲ از
ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ »دﯾﻦ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﺠﮫﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﻮده ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ادارۀ اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻪ،
ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﺪاول ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺪاﺳﺖ؛ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﺻﻄﻼح در ﻋﺮف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺸﺮی
ً
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ً
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻮﻻ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻣﺎﻓﻮق ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ در وﺿﻊ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﻓﺘﻮی و
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع اﻧﻮر دارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺟﺪای از ﺣﺮﻓﻪ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ و
 -١ﻣﯿﺜﻤﯽ در ﮐﺘﺎب اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺄﯾﻮس از اﻧﻘﻼب )ص ۲۱ـ (۲۴ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره اﻓﮑﺎر وی
داده و اﺻﻞ او را از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﮫﺎﺋﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص .۱۷۲
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ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ١ .وی در ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺸﮑﻼت دروﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ از آن
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.
در ﮔﺰارﺷﯽ از ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺮداد  ۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن
ﺗﺸﯿﻊ ،اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻔﮑﯿﮏ
دﯾﻦ از ﺳﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ را در ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ﻣﻮاﺿﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺑﻌﺪی،
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺪهای ﭘﯿﺪا
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﺮدهاﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺎ ھﻢ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺰﻧﯿﻢ آن وﻗﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺖ ٣ .ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﺳﯿﺎﺳﺖ از دﯾﻦ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻻ ﭼﺮا دﯾﻦ و ﻗﺮآن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻈﻠﻮم را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ...ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﻤﺶ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻧﻔﺲ ﻣﺮدم را ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ...اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﻦ و ﻗﺮآن اﺳﺖ« ٤ .ﮐﺘﺎب ﻣﺮز دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ٥ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮده و ھﻢ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺸﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ،ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ آن ،ﺑﺎز ﻋﻮاﻣﻞ
رژﯾﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﺨﻌﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ »رد ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ دﯾﻦ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻃﺒﻘﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﭘﺮداﺧﺖ و آن را ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ٦ .وی در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮدهایھﺎ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ

 -١راﺑﻄﮥ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ص .۱۳
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۸۲
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۸۳
 -٤ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۹۶
 -٥ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۵۵
 -٦ﻣﺸﺎر )ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ (۴۶ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم »آﺧﻮﻧﺪھﺎ« از ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﮫﺒﻮدی
)ﻣﺸﮫﺪ (۱۳۳۷ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ اول ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب اﺻﻮل
ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺑﻮد .ﻧﺨﻌﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم از
ﻧﻈﺮ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر
ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ و ﻣﺴﯿﺢ )اﺻﻞ آن از
ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ وی در اﺛﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮی و آن
ﺳﻮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )وﭼﻨﺪ و ﭼﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ( ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ١ .در اﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺎل  ۶۳ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺛﺮ درﺷﺮح ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا )س( از او ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راه راﺳﺖ
رﺳﺘﮕﺎری ﯾﺎ آﺋﯿﻦ ﭘﺎک ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد
را در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم
ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده ،در ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،از زﺑﺎن
ﺧﻮد وی آﻣﺪه اﺳﺖ ٣ .آﻗﺎی ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ھﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﺷﺮﺣﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ ٤ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﯽ داﻧﺶ ﻣﻨﻔﺮد ھﻢ ﺷﺮﺣﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ ٥ .ﺟﻮاد ﻣﻘﺼﻮدی ھﻢ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﮔﺮوه

 -١ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ را ﺷﺎﺧﻪای از اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ و از ارادت ﻣﮫﻨﺪس
ﻣﺼﺤﻒ ،ﭘﺮورش و ﻣﮫﻨﺪس ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻪ آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
ﺳﺎﯾﺴﺖ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪاش ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻮد .وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم او ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ رﯾﻤﻦ ﺑﻮده ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﮫﺎﯾﯽ را ھﻢ ﺑﺮای او ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ
آزادی ،ج  ،۱ص .۹۲
 -٢در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن درﻣﺎن ھﻤﮥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ
ﻓﺮﻣﺎنھﺎی آﺋﯿﻦ ﭘﺎک ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻗﺪم
اول ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮﻣﺎنھﺎی آﯾﯿﻦ ﭘﺎک ﺷﯿﻌﮥ ﺟﻌﻔﺮی را ﺑﯽھﯿﭻ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﺮوه
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از اﺣﺰاب و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ را
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ...و در ﭘﺎﯾﺎن :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روش ھﺪف ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -٣ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ص ۱۹ـ ،۲۳و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻄﻮرۀ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ص ۳ـ.۵
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،ص ۵۲ـ.۵۷
 -٥ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ داﻧﺶ ﻣﻨﻔﺮد) ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ،(۱۳۸۴ ،ص ۲۰ـ.۲۲

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺑﻮده ﮔﺰارﺷﯽ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .وی اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ را آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻤﺴﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﮫﺪﯾﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮫﺪﯾﺎن ،ﺷﮫﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﺷﮫﯿﺪ
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۱۳۴۳ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ
ﺑﻮد ١ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ و آﻗﺎی ﺧﻤﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت و رواﯾﺎت
اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و اﻣﺎﻧﯽ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ از ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۱۲از آن ﻧﺎم ﺑﺮده و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﻗﺰوﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وی ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﻼم ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ
ﺷﺎه در  ۱۳۲۶/۹/۳ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪای از اﺧﺘﺮ ﭘﺎﮐﺮوان در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺪای زن درﺑﺎره
ﺣﺠﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻇﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎه و دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺪار
ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در دھﮥ  ،۲۰از ﺗﺸﮑﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت
٤
اﻟﮑﻠﯽ را ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﭘﺪر ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ً
زﻣﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮد و در رﺷﺘﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ در راه اﻧﺪازی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﺎع )ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن( ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد .وی در ﺳﺎل  ۳۵ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر رﻓﺖ و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،در ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ اروﭘﺎ در ھﺎﻣﺒﻮرگ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ ٥ .ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری
)م  ۴ﻣﮫﺮ  (۱۳۷۰ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،در ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۵۸
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،ص .۳۴
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص  ،۳۱۷ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻠﺖ در آﺋﯿﻨﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
)ﺗﮫﺮان (۱۳۶۱ ،ص .۲۱
 -٤اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ص ۱۳۱ـ .۱۳۴در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﮐﺘﺎب ھﻔﺘﻪ ،ش  ،۲۲۳ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺑﮫﻤﻦ  ،۱۳۸۳ص .۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﮐﺎر« ﻧﻘﺶ ﺟﺪی داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﺎپ
ﮐﺮده و روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ وﮐﺎر ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ،۱۳۳۸
ﻋﮑﺲ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ھﻢ در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آن اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﮐﻪ داﻣﺎد ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ﺑﻮد ھﻤﺮاه او و آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺼﺮ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ ،ﺑﺮای زﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺻﺪور ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج
ً
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ،اﺳﺎﺳﺎ از اﺻﻞ وﺟﻮدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺻﺪور
اﻋﻼﻣﯿﻪای آن اﺳﻢ را ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ،ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در اﺳﻔﻨﺪ
١
ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﻼم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن اﺳﻼم ھﻢ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۳۰در ﺗﮫﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
در اﺻﻮل ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اھﺪاﻓﺶ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را اﻋﻼم ﮐﺮد .۱ :ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ .۲ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی از ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺷﺎﻋﮥ اﻓﮑﺎر ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و رھﺒﺮان و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ.۳ ،
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و اﻟﻐﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .۴ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﻤﺎدی و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ و ﻗﻠﻊ
و ﻗﻤﻊ ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ اﺳﻼم .۵ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﻈﺎھﺮ آﻧﮑﻪ اﺳﻼم ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ .دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﻞھﺎ آن ھﻢ ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ دھﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺬھﺒﯽھﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را
در ﮔﻮﺷﻪ اذھﺎن ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ھﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن در آن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن اﺳﻼم آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ
ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ زان ﭘﺲ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدﯾﺪ.

 -١ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۴۲۹
 -٢ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۴۹۹ـ ۵۰۰ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﮕﺮ ،ش  ۲۴ ،۱۶ﻣﺮداد .۱۳۳۰

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۲۷

و :ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ
ﻣﺸﮫﺪ

ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ وﻋﺪهای از اﮐﺎﺑﺮ دﯾﮕﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﺎﺟﺮای ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۱۴
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﻓﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد را ﺑﺮ ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ رﺿﺎﺧﻦ ﺑﻪ
راه اﻧﺪازد ،ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ آن ﺷﻮرش ،آرام ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻘﯿﻨﺎ رژﯾﻢ ﺗﻌﻤﺪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ
از آن ،ﺻﺪاﯾﯽ از ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد .اﻣﺎﺑﺎ رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﮔﻮھﺮﺷﺎد در
ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،در آزادی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزۀ ﻋﺎرف ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻧﺨﻮدﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺬھﺒﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را
١
ﻣﺠﺪدا اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻮﺳﻂ روسھﺎ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل در آﻣﺪه ﺑﻮد و زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮدهایھﺎ،
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ً
ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﺪۀ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮد ٢ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺄت ﻣﺬھﺒﯽ و ﮐﺎﻧﻮنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه را ﺑﺮای ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﺪ ﮐﺮد.
در ﮔﺰارشھﺎی ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ وﻗﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎلھﺎی ۲۴ـ ۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﺪهای از اھﺎﻟﯽ
ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ و اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ
٣
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی اﯾﺮان ،اﻇﮫﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﺠﺎت و اﺣﺰاب ﺗﻮده ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از راهھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮدهایھﺎ و ﯾﺎ اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ و
ﺟﺰ آﻧﺎن ﺑﻮد ،اﺣﯿﺎی ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺷﯿﺮاز ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺸﮫﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﮐﻔﺎﺋﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖھﺎ را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ ،ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آنھﺎ
را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۷۰ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ در
ﺷﯿﺮاز آن ھﯿﺌﺖھﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ ،در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن رھﺒﺮان ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،اﯾﻦ ھﯿﺌﺖھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۳۳
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص ۴۴ـ.۴۵
 -٣ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص ۳۴ـ.۳۵

۱۲۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺼﺪق ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﮐﻔﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ
رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ درﺑﺎر داﺷﺖ ١ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ در دھﮥ  ۲۰اﯾﻦ ھﯿﺄتھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ در داﯾﺮه ﻣﺬھﺐ و دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﻧﺎن
از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻧﻔﻮذ ﺷﻮرویھﺎ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ٢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﻔﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ھﯿﺌﺖ از ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ دو ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح آن را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ راه را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ
٣
ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
در دھﮥ  ۲۰در ﺷﮫﺮ ﻣﺸﮫﺪ ﺳﻪ ﭼﮫﺮۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺣﻠﺒﯽ و
ﻋﺎﺑﺪزاده ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮﮐﺪام اﯾﻨﺎن ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
)۱۲۸۶ـ (۱۳۶۶ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﺬھﺒﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺖ
وﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی دھﮥ  ۲۰و ۳۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎن از دﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ،
اﻧﺠﺎم داد ٤ .آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖﮔﺮا ﺑﻮد و داﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رھﺒﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را دارد .ﻋﺎﺑﺪزاده ھﻢ ﻓﺮدی ﻋﺎدی،
 -١ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد از وی در اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺷﺎه در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و دﯾﻨﺪاری ،ﺑﺨﺶ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ورق .۲۶
 -٢ﻣﺮﮔﯽ در ﻧﻮر) ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﮫﺮان (۱۳۵۹ ،ص ۴۱۵ـ.۴۲۳
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎی ﮐﺎﻧﻮن ،ص ۶۳ـ.۶۵
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﮋوھﺸﯽ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ،ص ۲۱؛ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﺒﻮدن آﻣﻮزشھﺎی دﯾﻨﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻋﯿﺎن دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻗﺎی ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮد ،دو ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان وی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﺷﺪه ،در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ از ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ً
در ﻣﺸﮫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد و در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی
ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ وی در آنھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺟﮫﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺤﺚھﺎی او رد
ﺗﻔﮑﺮات اﻟﺤﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﻓﺎﯾﺪه و ﻟﺰوم دﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در آن
ﺳﺎلھﺎ در رادﯾﻮ ﻣﺸﮫﺪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﺴﺮه در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۲۹

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﻧﻪ روﺣﺎﻧﯽ و
ﻧﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او ھﻢ اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی و ھﻮاداراﻧﺶ در ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﭼﮫﺮۀ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮﭘﻮر )م  ۱۵آذر (۸۳
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﺎن آﻏﺎز در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮن دردو ﺟﺒﮫﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻗﺸﺮیھﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﺠﺎد »ﺟﻮی از روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺻﺎدق ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻃﺒﻘﮥ ﺟﻮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .«.ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده
)ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۰۰ش( ﻧﯿﺰ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
٢
ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮدهای ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اھﺪاف ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ از آن ﯾﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻧﺎﻣﮥ ﭼﮫﻞ ﺻﻔﺤﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎواک در ﺳﺎل
 ،۱۳۴۸ﻓﺮاوان روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و از ﻣﺒﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭘﺪرش ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮدهایھﺎ
در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎد و ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ٣ .ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺒﺰواری ﮐﻪ آن زﻣﺎن
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﺗﻮدهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽرود،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺮش را در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم ﻗﺮار دھﺪ و او از ھﻤﺎن
٤
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻏﻠﻄﺸﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻮروی ،اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ،ﻣﺎﺟﺮای
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﭘﯿﺸﻪوری و رﻓﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎھﻨﺠﺎرﺷﺎن  ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم و ﺑﺴﯿﺎری

 -١ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ اﻣﯿﺮﭘﻮر در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺸﮑﻮۀ ،ﺳﺎل  ،۸۳ش ۸۴ـ ،۸۵ص  ۲۰۹اﻣﯿﺮﭘﻮر ﺷﺮح
ﮐﺎرھﺎ و ھﻤﮑﺎریھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﻧﯿﺰ ھﻤﮑﺎریھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺎﺑﺪزاده در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ش  ،۶۷ﻣﮫﺮ  ، ۸۷ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ،ص .۴
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۴۲
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ او در ﮐﯿﮫﺎن .۱۳۸۲/۴/۲۴

۱۳۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از روﺷﻨﻔﮑﺮان از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
١
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در زﻣﯿﻦ زدن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در اﯾﺮان داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،وﺧﻮد آﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ
آن زﻣﺎن اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ش ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﺛﺒﺎت ﻟﺰوم دﯾﻦ و ﺑﯿﺎن ﻓﻮاﯾﺪ
دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی آن و ّ
ﻣﻀﺎر ﺑﯽدﯾﻨﯽ؛ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﯾﻦ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﻼم و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه
ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪس و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﯿﻦ ﻗﺮآن
ﻣﺒﯿﻦ اﺳﺖ؛ اﺛﺒﺎت ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن روش ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺑﯿﺎن ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﻘﺼﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺮوﯾﺞ آن و وﺟﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد
آﻣﺪن از اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ و ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺑﯽﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮری؛ اﯾﺠﺎد ﺣﺮارت دﯾﻨﯽ؛
اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد و ﺻﻤﯿﻤﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ؛ ﻣﺒﺎرزۀ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎھﻤﮥ
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ؛ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن؛
رواج ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ؛ اﺣﯿﺎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ؛ اﺛﺒﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن ﺻﺤﯿﺢ؛ دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﭘﺎﺳﺦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺪﺧﻮاھﺎن؛ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﺳﻄﺢ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و واداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و
ﺗﺠﻠﯿﻞ از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺰاوار اﯾﻦ ﻧﺎم و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
٢
ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺮق؛ اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮه.
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎﻧﻮن ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ در  ۲۰ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻮان »ﻧﯿﺎت ﻣﺎ« ﺑﺨﺸﯽ از اھﺪاف
ﮐﺎﻧﻮن را ﺷﺮح داد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ ھﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اھﺪاف ﮐﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ٣ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺎﻧﻮن را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ) ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ش  ، ۸ص  ۱۹و ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وی درﺑﺎره ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻮدهایھﺎ اﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ :ھﻤﺎن ،ص .۱۲۵
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ص۴۱ـ.۴۳
 -٣ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ﺻﺺ ۳۷۰ـ ۳۸۲و ﺑﺤﺚ از
ﻧﯿﺎت در ﺻﺺ ۳۷۹ـ ۳۸۰اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ش ۱۱

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۳۱

ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد اﺳﻼم را ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮا و راھﺒﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ
و آن را از اﻧﺰواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن در آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آورد.
ً
ﻃﺒﻌﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎﻧﻮن ھﻢ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد و در رأس آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﮐﻔﺎﺋﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ھﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﺪاﺷﺖ ١ .ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده )ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۰۰ش( ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »روﺿﻪ ﺧﻮانھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﮑﻞ
و ﮐﺮوات و ﮐﻼی ﺷﺎﭘﻮ و ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬھﺒﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ «.وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ در ﻣﺸﮫﺪ ،در ﺣﻀﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻌﻤﻢ ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس و
ھﻤﯿﻦ ھﯿﺌﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ارﺷﺎد ﮐﻨﺪ ٣ «.اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺷﺪ ،ﺟﻠﺴﺎت در ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ٤ .ﺣﺘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ھﻢ او را
دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ٥ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن رﻧﮓ
ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﻤﺎری از ﻃﻠﺒﻪھﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ از ﺧﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ از دﯾﻦ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ٦ .درﺑﺎره ﻋﺎﺑﺪزاده ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۳۰ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮑﺎریھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ
)ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  (۱۳۶۳ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره ﮐﺎﻧﻮن و اھﺪاف آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
وی ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺮوش ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۳اردﯾﺒﮫﺸﺖ .۱۳۵۸
 -١ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ وی از زﻧﺪان ،و دﯾﺪار ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ
از وی ،از ﻗﻮل او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﮐﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﺷﺘﯽ؟ اﯾﻦھﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮫﻠﻮیھﺎ( ﺑﺮادر
ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻨﺪ )ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن را رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺸﺖ( .اﮔﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات اﺛﺮی دارد و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم واژﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻈﺎم ﺷﺮﻋﯽ و درﺳﺘﯽ روی ﮐﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ،از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدم) .ﺧﺎﻃﺮات ،ص .(۶۳
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۱۰۳
 -٣ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ش  ،۶۷ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ،ص.۴
 -٤ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۲۰۹
 -٥ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۱۲۱
 -٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص ۱۲۸ـ.۱۲۹

۱۳۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ،راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﺎ
١
ﮐﺎﻧﻮنھﺎ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،داﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮐﺎﻧﻮن ،ﮔﺴﺘﺮده و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮﺣﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭘﺮداﻣﻨﮥ آن ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم از زﺑﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻻن آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ۴۲
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،دﯾﮕﺮ اﺟﺎزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﮔﮫﮕﺎه ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽآﻣﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ٢ .زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎواک روی
ارﺗﺒﺎط ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ـ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ ـ ﺣﺴﺎس ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺆوﻻن ﺣﺴﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎواک ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
٣
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺳﺎواک رﻓﻊ ﺗﻮھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﺳﻼﻣﯽ در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۴۹در ﻣﺸﮫﺪ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎﺟﯽ
دوراﻧﺪﯾﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺳﺨﻨﺮان آن ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ در ﮐﺎﻧﻮن در اﯾﻦ زﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۷۹ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ .اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،در ﻧﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ دوره ،ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ و دﯾﮕﺮان ،ﻋﺎﻟﻤﯽ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .در ﮔﺰارش
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ در آذر  ۲۴در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۲ش  ،۳۷ص  (۱۱ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،روﯾﮑﺮد ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺪان ّ
ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،و ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ھﻤﮕﺎن ،وﺟﻮد آن را
ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻼب ھﻢ در ﺟﻠﺴﺎت آن
ً
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺣﯿﺎﻧﺎ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ٤ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎی ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۱۴۳
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺸﮑﻮۀ ،ش ۸۳ـ ،۸۴ص .۲۰۹
 -٣ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۷۱ـ.۷۴
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص ۷۴ـ.۷۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۳۳

ﮔﺬﺷﺖ آﻗﺎی واﻋﻆ زاده ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ از ﺗﮫﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و دﯾﮕﺮان
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در ﺣﻮزه دﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
١
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس دارای ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ...
ﻣﻦ دو ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از او ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ او اﻏﻠﺐ از ﺗﯿﭗ ﺟﻮاﻧﺎن و
٢
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺸﮫﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺨﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ،در ﮐﻤﯿﺘﮥ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﺗﻈﺎھﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺧﺮداد  ۴۲ﺗﺎ اﻧﺪازهای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ﮐﻪ از
٤
ﻣﺆﺳﺴﺎن آن ﺑﻮد ،ﻋﻼﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ﮐﺎﻧﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺷﺪ و اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ازآن ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﮫﺮان ،ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪ .آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺷﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ھﻢ در ﻣﺸﮫﺪ راه ﺧﻮد را
رﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﻮزه ﻣﺸﮫﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد و از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب در
َ
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ دﻟﺨﻮش ﻧﺒﻮد .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﴿عبَ َس
َّ
َوتَ َو ٰٓ
�] ﴾١ﻋﺒﺲ .[۱ :آن را در ﺷﺄن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﯿﻪ وی در
 -١ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ش ) ،۲۵۷اﺳﻔﻨﺪ (۸۶ص .۱۱
 -٢ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره ﯾﮑﻢ ،ص .۱۵
 -٣ﮔﺰارش وی را درﺑﺎره اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺒﺮ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﮫﺪ در دﻓﺎع از ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص .۲۹۴
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۲۱۸ـ.۲۱۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ١ .ﻣﻄﺎﻟﺐ وی درﺑﺎرۀ ﻋﺎﺷﻮرا ھﻢ ﻗﺪری ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد،
دﺧﺘﺮش دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻮﻻ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ دردی را
دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ درس آزادﮔﯽ ﺑﺪھﺪ ٢ .ﮐﺘﺎب وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺮا ﺣﺴﯿﻦ ﻗﯿﺎم
ﮐﺮد؟ در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ق )۱۳۴۱ش( ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ،اول در ھﯿﺄتھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ
از آن وارد اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻗﺪری ﻓﮑﺮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،وارد
ﮐﺎﻧﻮن ﺷﺪه از ﺟﻠﺴﺎت آن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﺳﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮی
در ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دور ﺷﺪن از ﻣﺬھﺐ ھﻢ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺠﯿﺪ و ﻣﺴﻌﻮد  ٣ﺑﭽﻪھﺎی
ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ،و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﻮﯾﺎن  ٤از ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﺎﻧﻮن
ً
ﺑﻮدﻧﺪ  ٥ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ھﺮﺳﻪ ﺟﺰء ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﺻﻼ ﭼﺮﯾﮏھﺎی
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﺎﻧﻮن درآﻣﺪﻧﺪ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺎﺧﻪای از
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﻢ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ وﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ،ﭘﺲ از ﺳﺎل ۱۳۳۲
ﻋﻀﻮ ﺣﺰب اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ۳۴از آن
درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎز در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۶ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﺑﻌﺪھﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۱۲۶
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۲۳۸
 -٣ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده در  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰اﻋﺪام ﺷﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ )در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ
ارﺷﺎد( و ﺷﺐ ﯾﺎزدھﻢ ﻣﺤﺮم ھﻤﺎن ﺳﺎل )در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ﺷﮫﺎدت« و
»ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت« را اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ص ۵۶؛ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎﻣﻮران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ج
 ،۲ص  ،۱۷۹ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ ﺧﺒﺮ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی
ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ )روز  ۱۲آذر  (۸۴ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪزاده ﭘﯿﺶ از آن اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﺒﺮ آن
را ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داده و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎزده اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۵ﻣﺤﺮم اﺳﺖ )اول ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۹۲ﻗﻤﺮی
ً
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۱اﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ( و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪام ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ّرد ﺗﺌﻮری ﺑﻘﺎ« )ﺗﮫﺮان (۱۳۵۱ ،اﺳﺖ.
 -٥ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص  ،۲۱۸ص .۲۲۱

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﮐﺎﻧﻮن ھﻢ ﺑﻌﺪھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎلھﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻧﺴﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺪرن ﺷﮫﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻧﻮن ﺷﺮوع ﮐﺮد و
اداﻣﻪ داد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ در ﺗﺸﮑﻞھﺎی دﯾﮕﺮ راھﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﺎﺑﺪزاده :ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮫﺪ در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ
ھﯿﺌﺘﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﺎﺑﺪزاده )۱۲۹۰ـ۱۳۶۵ش( ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮫﺪﯾﻪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮد و رھﺒﺮی ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺳﺎلھﺎ روﻧﻖ زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﻮان زﯾﺎدی را ﮐﻪ ﺣﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮد ١ .ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺮخ از
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و »اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد
ﺷﺪ «.وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ )ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم( ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن
آﻧﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن ﺷﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﯽ از اﯾﻦھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ« ٢ .در واﻗﻊ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦھﺎ
رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای درﺑﺎره ﻋﺎﺑﺪزاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺎﺑﺪزاده ﻣﺮدی ﺑﺎزاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ را در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ّ
ھﻤﺖ ،ﭘﺮ اراده و ﺑﺎ ﺟﺮﺑﺰه ﺑﻮد .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻮادی ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﯿﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم و ﻋﻮام ﺧﯿﻠﯽ از او ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ھﻢ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺎﺑﺪزاده ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ و ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
روﺣﺎﻧﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﺷﺎل ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﯾﮏ ﻗﺒﺎ و ﮐﻔﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺤﻦ و ﺗﯿﭗ و ﺑﺎ ﻟﮫﺠﮥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﮫﺪی
٣
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ھﯿﺄﺗﯽھﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮐﺎﻧﻮن.
 -١اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺴﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ رد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده و روی
ﺟﻠﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن.
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ص ۵۹ـ.۶۰
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص ۵۸ـ.۵۹

۱۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﺑﺪزاده ﮐﻪ ﺷﮫﺮت ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺪﯾﻪ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۲۷ﭼﻨﺪان ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺷﯿﺮازی در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﺮد و ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻧﻮﺷﺖ ١ .ﻋﺎﺑﺪزاده در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن
ده ﺗﻈﺎھﺮات و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .ﻣﺪارس و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وی ٢ ،اﻏﻠﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ و در
٣
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮ ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺎﺑﺪزاده ﺑﻮد ،ﺷﻌﺒﻪای ھﻢ ﺑﺮای ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ
ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .در اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ :زن ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ھﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﯾﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه ھﺮ ﻧﺴﻞ و ﻧﮋاد ،ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻧﻮن
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ...ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن در ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﻘﻮاﯾﯽ ،ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ،ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ و
ﻧﻔﺎق ورزی ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ...اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ از زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ...اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دارای ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎزده ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ...اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﺮ ﺳﺎل ،ھﻔﺘﻪ اول آذر
 -١ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش ) ،۱۱ص  ،۱۳ (۱ص .۳
 -٢از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻔﻠﯽ ،ﻧﻘﻮﯾﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ،ﺟﻮادﯾﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻠﯿﺎ ،ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻔﻠﯽ ،ﺑﺎﻗﺮﯾﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ÷،
ﺳﺠﺎدﯾﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮاب ،ﺣﺴﻨﯿﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮﺷﻮر ،ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻔﻠﯽ ،و ﻋﻠﻮﯾﻪ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﮫﺮی ﺟﻨﻮﺑﯽ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ﻋﺎﺑﺪزادۀ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ« از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ،دﺳﺖھﺎی ﺳﺒﺰ ،ص .۵اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮫﺪﯾﻪ در ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از اﻗﺪام ﻋﺎﺑﺪزاده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺎون اﻟﻤﻠﮏ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ و زﯾﻨﺒﯿﻪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﻃﻼﯾﻪ دار ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۴۵۹
 -٣در ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۰ش ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺎﺑﺪزاده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰوهای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﺳﺖھﺎی ﺳﺒﺰ« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در
ﻣﻘﺪﻣﮥ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمھﺎی در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﺎﺑﺪزاده
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺰوه ،ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ درﺑﺎره
وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﺎﺑﺪزاده درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۳۷

ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن دارای ﭼﮫﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺖ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
١
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﮫﺪ در دھﮥ  ۲۰ﺗﺎ ﻣﺮداد  ۳۲ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻮد .وی آن زﻣﺎن در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﮐﻔﺎﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی
ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﻨﺒﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد ،ﻃﯽ ﯾﮏ دھﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در
اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ وی در آﻏﺎز ،روﺣﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻮد و ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در روزھﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﺷﮑﻮھﯽ
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻮھﺮﺷﺎد ـ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ـ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎری ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﭘﺎ
٢
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ ﺟﺮأت ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺳﺘﺎد ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺎﺑﺪزاده و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در
ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ،ﮔﺎه ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ،دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﻮھﺮﺷﺎد و ﺷﺒﺴﺘﺎنھﺎی آن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزار ھﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آن زﻣﺎن در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺣﺪود
ﺳﯿﺼﺪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺬھﺒﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻔﺎﺋﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺑﺪزاده ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ھﯿﺌﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ،ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ و
ّ
ﻣﮫﺪﯾﻪ ﻋﺎﺑﺪزاده ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
در ﻣﺸﮫﺪ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﺸﺮی و اﺳﻼﻣﯽ را در ّرد ﺑﺮ ﻣﺎدی ﮔﺮاھﺎ و
ﺗﻮدهایھﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ھﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۳۲ﻣﻨﺘﺸﺮ
 -١ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ش  ،۱۳ﺻﺺ ۲۵۵ـ.۲۶۵
 -٢واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺟﺸﻦھﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن در اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺗﮫﺮان آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺸﻦھﺎ ﮐﻪ در دوره ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه )و ﺑﻪ وﯾﮋۀ از ﺳﺎل  ۱۲۹۹ق(
آﻏﺎز ﺷﺪه و رواج ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺎﺑﯽﮔﺮی و ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ
ً
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را روی ﻣﮫﺪوﯾﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاف در آن ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺪﯾﺪ
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ص  ،۴۰۸ﺧﺎﻃﺮات ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ج  ،۱۰ص .۸۰۷۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺪه ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺳﺎل ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪی از آن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺸﮫﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ )م  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ (۱۳۴۶
وﺣﺎج ﺷﯿﺦ ھﺎﺷﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ )م  ۲۲ﻣﮫﺮ  (۱۳۳۹ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان درس ﻣﯿﺮزا
ﻣﮫﺪی ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﯽ ،ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
اﻣﺎ در زھﺪ و ﻋﺒﺎدت ﺷﮫﺮﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ١ .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن
ﻃﻠﺒﮥ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮده ،از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ ﻃﺮﻓﺪار ھﻤﺎن ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .وی ﺷﺮح ﺣﺎل و اﻧﺪﯾﺸﮥ رؤﺳﺎی اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ
٢
اﺳﺖ.
ﻣﻨﮫﺎی آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ را ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﻣﺸﮫﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎﻧﻮن و ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف آن ،ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺎﺑﺪزاده ﻣﺤﻮر
ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دھﮥ  ۲۰و  ۳۰ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه دﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﺿﺪ
دوﻟﺖ ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺒﺎرزات اﯾﻨﺎن در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در آن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻋﺎﺑﺪزاده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ دوره در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .و در اﯾﻦ ﺑﺎب آﺛﺎری ھﻢ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اﻓﮑﺎر ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ
اﺑﻄﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ھﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ھﺮ روزی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﻣﺮﺣﻮم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﺑﻮد ،ﺟﻠﺴﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ص .۵۷
 -٢در ﺑﺎره آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ :ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪان ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺸﮫﺪ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﺸﺎن ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
از رواﯾﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .آﻗﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی در درس اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده،
وﺻﻔﯽ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،ص ۹۸ـ .۱۰۰ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﺮوارﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ
ﺳﯿﺪان رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﻋﮫﺪه دار ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎلھﺎی ﭼﻨﺪی در ﺳﻔﺮ ﻋﻤﺮه ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮده و از
اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺮه ﺑﺮدﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺑﻮد :ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ،
اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ادﯾﺎن ،ﻟﺰوم دﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ،ﭼﺮا اﻣﺎم ﺻﺎدق را رﺋﯿﺲ ﻣﺬھﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد؟ و ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ .وی آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺿﺪ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ آن ھﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد
دﯾﻨﯽ ﺑﻮد و ﭼﺎپ دوم آن در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .آﻗﺎی اﺑﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻂ
دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و آﺛﺎری در ﺑﺎره اﻣﺎم زﻣﺎن÷ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺮﯾﺪاﻧﯽ را ﮔﺮد آورد.
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ آﺛﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد .اﻋﺘﺮاﻓﺎت وی در ﻣﮫﺮﻣﺎه
 ۱۳۸۹از ﺳﯿﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و روی ﺳﺎﯾﺖ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﺸﮫﺪ  ١ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﻪ ھﻤﺖ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻣﻈﻠﻮم ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ درﺳﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ
ﻣﻌﻤﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼم ﺑﻮد .در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺳﺎواک ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی آن ﺗﺸﮑﯿﻼت را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و
٢
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺰﺑﻮر از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
اﺻﻔﮫﺎن

اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد از دورۀ ﻗﺎﺟﺎر و ﺣﻮزۀ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی ﻣﺸﺮوﻃﮥ اﺻﻔﮫﺎن را
ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﻣﻼﺑﺎزی وﺻﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ از ھﺮ ﮔﻮﺷﻪای
»اﻧﺠﻤﻦ« و »ھﯿﺌﺘﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ دﺳﺖ زدﻧﺪ .در اﺻﻔﮫﺎن ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ )م  ٣ (۱۳۰۶ﺑﺮادر آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ  -و ھﺮدو از رھﺒﺮان ﻣﺸﺮوﻃﮥ اﺻﻔﮫﺎن  -ھﯿﺌﺖ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ۲۱) ۳۰ﻣﮫﺮ  (۲۳ص .۵
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ص ۶۰ـ.۶۱
 -٣وی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دوﻟﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و درﮔﺬﺷﺖ ﺷﮕﻔﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت در روز  ۴دی  ۱۳۰۶ﮐﻪ روز درﮔﺬﺷﺖ وی ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﺑﺘﺪا
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺳﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ ،ﻟﻘﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻪ و ﻣﻠﮏ زاده را ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد اﻣﺎ درﺳﺖ زﯾﺮ ھﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ.
ﺷﯿﻮهھﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،اﯾﻦ ﺣﺪس را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﺎدی رﺿﺎﺧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده و ﺧﻮد رﯾﺎﺳﺖ آن را داﺷﺖ ١ .ﻃﺒﻌﺎ ﭘﺲ از ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
دورۀ رﺿﺎﺧﺎن و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اوﺿﺎع روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﯾﻦ ھﯿﺌﺖھﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط
ﭘﮫﻠﻮی اول ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﭼﮫﺎرﺳﻮﻗﯽ
) ۱۲۵۶ـ ۱۴آذر  ۱۳۳۶ش( و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ٢ .ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود
 -١در ﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺻﻔﮫﺎن ،ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﮫﺪوی ،ج  ،۲ص  .۱۴۴ﻧﺎمھﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﮐﺮﻣﺎن
در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ق آن را ﺑﺮای ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺮﺣﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﮐﺮﻣﺎن و
ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ از روﯾﺪادھﺎ را در آن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ زﻣﺎﻧﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ّ
ﺳﺪی اﺳﺘﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮد و ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنھﺎ ﺑﺤﺚ وﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮد ،اﻧﺘﺸﺎر داد.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺠﺖ ﺑﻼﻏﯽ ﮐﻪ در اﺻﻔﮫﺎن ﺷﺎھﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﻠﮥ ﺷﻤﺲ آﺑﺎد ـ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ـ ﺑﻮده ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﻢ ﮐﺎری
ﻣﯽﮐﺮده و ﺧﻮد وی ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺷﺮح
وی ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ و ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﺎھﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ
اﺻﻔﮫﺎن در اﺧﯿﺘﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺋﯿﻦ) ،ﭼﺎپ ۱۳۶۷ق( ص .۳۳۵
 -٢ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺟﻮاﻧﯽ در
ﺟﻠﺴﺎت ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ دﻓﺘﺮ و ﻣﮫﺮ آن در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻮده،
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﺳﺎل  ۱۳۲۰ش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﺸﺎن »اﻋﻀﺎی
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﭼﮫﺎر
ﺳﻮﻗﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺛﻘﮥ اﻻﺳﻼم ﻣﺪرس ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﻧﺠﻔﯽ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻼزده روﺿﺎﺗﯽ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎدﻣﯽ،
ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻃﯿﺐ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ ،ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﮫﺪی ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ واﻋﻆ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اردﮐﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺣﺎج ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ﺷﯿﺮازی ،اﯾﺸﺎن در  ۱۳۲۲ش ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﯿﺌﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﺣﺎل،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺪﯾﺖھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اھﺎﻟﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ھﺮ ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺘﺨﺎر و ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ) .زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﻮﻗﯽ ،ص ۲۹ـ (۳۱اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی آﻧﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻓﺘﺎوی ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن را ـ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ـ درﺑﺎره ﻟﺰوم ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺆﻟﻒ ھﻤﯿﻦ
ﺳﻄﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺎ
اﻧﺪازهای ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ روی ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ھﯿﺌﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮐﺮد ١ .ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﮥ اﺻﻔﮫﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۲۹ـ  ۳۲ﺳﮫﻢ ﻋﻤﺪهای در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﺒﻌﺎت آن داﺷﺖ ٢ ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻔﺼﻞ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﻮﻗﯽ در ﻟﺰوم ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ھﻢ از ﻃﺮف ھﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯿﻪ درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯽام ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  ۱۳۳۱اﺻﻔﮫﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ ٣ .اﯾﺠﺎد
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻋﻼﻣﻪ و ھﻤﺮاھﯽ آﯾﺎت ﺧﺎدﻣﯽ و
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺟﮫﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۲۵آﻏﺎز ﺷﺪ ٤ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻗﺎی ﻋﻼﻣﻪ و
ھﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﺻﻔﮫﺎن ،ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎی ھﯿﺄت
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻮد ٥ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ ﭘﺲ از آن در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮ  ٦و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ  ٧از ﻗﺒﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ از رزم آرا ﺑﺮای ﺻﺪور
 -١از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ روﺿﺎﺗﯽ ،ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ از
ﺗﮫﺮان ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن آﻣﺪه ﻋﻠﻤﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮد) .از اﻇﮫﺎرات ﺷﻔﺎھﯽ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد روﺿﺎﺗﯽ(.
 -٢وﺟﻮد دهھﺎ ﺗﻠﮕﺮاف از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﻮﻗﯽ
ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن را داﺷﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﭼﮫﺎر ﺳﻮﻗﯽ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎرﺳﻮﻗﯽ ،ص .۳۱
 -٣اﺳﻨﺎدی از ﻗﯿﺎم ﺳﯽام ﺗﯿﺮ) ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری (۱۳۸۲ ،ص .۱۳۰
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺻﻔﮫﺎن در اﻧﻘﻼب ،ج  ،۱ص ۳۸۳ـ.۳۸۶
 -٥از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻓﺘﺮﯾﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻟﺴﺎن
اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﮫﺮﺿﺎ و ﻟﻨﺠﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٦ﯾﮏ ﺳﻨﺪ داﯾﺮ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن از ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮارﺿﯽ
ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری اﺻﻔﮫﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ را در »اﺳﻨﺎد
ﺧﺎﻧﺪان روﺿﺎﺗﯿﺎن« آوردهاﯾﻢ.
 -٧اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﻓﺴﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺻﻔﮫﺎن در ﺳﺎل  ۲۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﺮت آن ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﺳﺘﻮر ﻟﻐﻮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ  ١دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻈﻠﻤﺎت
ﻣﺮدم ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎ و اﺳﻨﺎد ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ را اﺳﺘﺎد
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ روﺿﺎﺗﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ .و ﻣﺎ آنھﺎ را در
ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎدی از ﺧﺎﻧﺪان روﺿﺎﺗﯿﺎن ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ ٢ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ
اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن از ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﺷﺎه ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،در ﻣﺤﻮر
٣
ﺣﻔﻆ اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﺴﺎد از ﺳﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎرﺳﻮﻗﯽ
ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﮑﺮر آﻧﺎن را
ﺑﻪ ھﻮﯾﺪا در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮐﻪ ذﯾﻞ آن اﺳﺎﻣﯽ ﺟﻤﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
اﺻﻔﮫﺎن آﻣﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ٤ .ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ھﻢ در ﺳﺎل  ۴۰ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٥ .اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن
ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻋﻠﻢ در ﺳﺎل  ۵۰داﺋﺮ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ٦ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻦ ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ

ﮔﺰارشھﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﻮﻗﯽ در ﺿﻤﻦ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫﺸﺖ آﯾﯿﻦ اﺻﻔﮫﺎن را »ﺟﮫﻨﻢ آﯾﯿﻦ« و »ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ و اﻟﺤﺎد و
ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ و ﻓﺤﺸﺎ«ﺧﻮاﻧﺪ و از دوﻟﺖ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ھﮋﯾﺮ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص  .۱۳۷ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﮫﺎن ،در ھﻔﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﮫﺎن درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮫﺮ اﺻﻔﮫﺎن
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﻣﺒﺎرزۀ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﺮ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
 -١اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص .۳۶۷
 -٢اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺼﺎرﯾﺎن ،ﻗﻢ .۱۳۸۱
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۳۶۲ـ.۳۷۵
 -٤ﺧﺎدم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ص ۲۱۷ـ .۲۱۸
 -٥اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۳۹۴ـ.۳۹۵
 -٦ھﻤﺎن ،ص .۲۱۳
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اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن در ﺳﺎل  ۵۳ﺳﺨﺖ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ١ .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﮫﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
٢
اﻣﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺖ.
ً
ﻃﺒﻌﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ،در ﺗﮫﺮان ٣ ،ﺷﯿﺮاز و ﮐﺮﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﮥ اﺻﻔﮫﺎن داﺷﺘﻨﺪ .اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷/۹/۱۶از ﺟﺎﻣﻌﮥ
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ .ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .در ﻟﺮﺳﺘﺎن ھﻢ
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ٥ .اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در
ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮥ دوم روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﮫﺮھﺎ ﮐﻪ در ﺳﻄﺤﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان
ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ در ﺗﮫﺮان در اواﺧﺮ دھﮥ  ۳۰ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و

 -١ھﻤﺎن ،ص ۴۰۰ـ.۴۰۵
 -٢در ﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﺳﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﺘﻘﺎدی و
ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮫﺎ« از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻋﻤﺎدزاده اﺻﻔﮫﺎن.۱۳۴۹ ،
 -٣در ﺗﮫﺮان ،ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﮫﺮان داﻧﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ رﺳﻮﻟﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻋﻠﯽ رﺿﻮی
ﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻏﺮوی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻮری ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺒﻮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻮﺳﻮی
ﺟﺰاﯾﺮی ،ﻋﺒﺎس ﻣﺸﮑﻮری ﻧﺠﻔﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺪرس ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺸﮫﺪی،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار ،ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺪاﻧﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ.
 -٤ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺻﺎل  ،۱۳۲۵ص .۵۱۰
 -٥اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ص ۳۵۱ـ.۳۵۲

۱۴۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻃﻼﻋﯿﻪای ھﻢ در آﺑﺎن  ۳۹در دﻓﺎع از ﻣﻠﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮد ١ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻋﺎظ
٢
ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺧﺮداد  ۴۲اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
در اﺻﻔﮫﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻘﯽ از آنھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻠﯿﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ از آﻧﺎن اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻠﺤﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده در دھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ آن در
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺻﮫﺮی را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﭼﮫﺮهھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺴﺰا داﺷﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ زﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻔﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺿﻤﯿﻤﻪ روزﻧﺎﻣﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی
٣
دﯾﻨﯽ اﺻﻔﮫﺎن« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،در اﺻﻔﮫﺎن ،ﻧﺴﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﯾﺖ
ً
اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ از آﻧﭽﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎلھﺎی ۳۱ـ ۳۲ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺳﺮﺧﻮرده
ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺼﺪق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﯽھﺎ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ،ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎری از ھﻤﯿﻦ
ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺧﺮداد  ۴۲ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن دوره
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ﺧﻮروش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺻﻠﻮاﺗﯽ از روزﮔﺎری ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﺪ ،در
ﻧﺸﺮﯾﻪ روزﻧﺎﻣﮥ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ اﺧﮕﺮ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﺑﻄﺎل اﻟﺒﺎﻃﻞ
در رد ﺑﺮ ﻗﺮارداد وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﭼﺎپ  ۱۳۳۱ق ﺗﮫﺮان( .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ

 -١اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ...ص ۱۸۵ـ.۱۸۶
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۹۷
 -٣درﺑﺎره وی ﮐﺘﺎب ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺪار زﻣﺎن در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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۱۴۵

ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ در ﺷﻤﺎر ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪ و آﺛﺎری ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ  ١و زﻣﺎﻧﯽ
٢
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﯾﺰد ﺑﻮد.
اﺻﻔﮫﺎن اﯾﻦ دوره ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺒﺮیھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ از ﺧﻮد ﺷﮫﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﻨﻈﻢ ھﻢ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎن در ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .از وﯾﮋﮔﯽھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ر ّد و ﺑﺪل ﺷﺪن
اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ ٣ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از روﯾﺪادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ
٤
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور در اﺻﻔﮫﺎن اﯾﺠﺎد و ﻓﻌﺎل
ﺷﺪ .اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﻣﻘﺪادی و ﺷﻤﺎری
دﯾﮕﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﻓﻌﺎل ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻨﺎزل
اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽداد .در آن زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب و آﻗﺎی
ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی ﻣﯽدادﻧﺪ ٥ .در ﺣﻮاﻟﯽ ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل۴۰
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان،
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ در اﺻﻔﮫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ھﺪف
آن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺰاداریھﺎ ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ ﺣﺪاد از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد÷« ﯾﺰد ،ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻮادﯾﻪ ﯾﺰد۱۳۵۵ ،؟
 -٢ﭘﺪر وی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﺻﻠﻮاﺗﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم »راز و ﻧﯿﺎز
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا« دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪش ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻗﺎﺋﻢ÷ اﺻﻔﮫﺎن )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﻧﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺘﺎﻧﺪار ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺷﺪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ.
 -٣اﺻﻔﮫﺎن در اﻧﻘﻼب ،ج  ،۱ص .۳۰۳
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۳۰۴
 -٥ھﻤﺎن ،ص .۳۳۶

۱۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎھﻨﮓ ﻋﺰاداری در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه اﺻﻔﮫﺎن اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی درﺟﻪ اول اﯾﻦ ﺷﮫﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﻔﯿﺴﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ١ .ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮای دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
٢
از آن ھﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  ۴۲در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۰اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﮫﺮان
ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﮫﺮ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ٣ .ﮐﺎﻧﻮن
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۸ـ ۳۹ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻮد ٤ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی از
دﺑﯿﺮان دﯾﻨﯽ اﺻﻔﮫﺎن اداره ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﺟﺬب داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻃﻼب ﺟﻮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ٥ .رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎﺋﺐ در اواﺋﻞ دھﻪ  ۴۰ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﺑﻮد ٦ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ از
ﺳﺎل  ،۱۳۳۶ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از ﺳﺎل  ۱۳۳۹دو ﺗﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎﯾﺎن ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﻣﮫﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺼﺤﻒ ،ﮐﺎر ھﺪاﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن را
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اژهای ـ ﮐﻪ در اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﺳﺎل  ۶۰ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ـ ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮده و ﺟﻠﺴﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ از ﺗﮫﺮان دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻣﻔﺘﺢ،
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری ﺑﻮدﻧﺪ ٧ .ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎن در اﻓﻖ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی از ﺳﻮی ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺻﻔﮫﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ

 -١ت ھﻤﺎن ،ص ۳۴۱ـ.۳۴۶
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۳۵۱
 -٣ھﻤﺎن۳۵۹ ،ـ.۳۶۰
 -٤اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺻﻔﮫﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺪﯾﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ۱۳۴۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دﯾﻨﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﺑﯿﺮان دﯾﻨﯽ در آن درج ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎھﯽ ﻓﺮد )ص ۲۶ـ (۲۸ﮐﻪ ﺧﻮد از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٦اﺻﻔﮫﺎن در اﻧﻘﻼب ،ص .۳۶۳
 -٧ھﻤﺎن ،ص .۳۶۹

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۴۷

 ۴۵/۱۰/۲۳اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎره  ۸ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب آرم
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ آن را  ۱۳۳۵ش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
دوﺳﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،اژهای در دھﻪ  ۱۳۵۰ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ در ﻏﺮوب را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﻧﺘﺸﺎرات
ﻗﺎﺋﻢ در ده ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮕﺎه را درآورد
ﮐﻪ دو ﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰواﺗﯽ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،در اﯾﺮان ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد.
اﺻﻔﮫﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در اﺻﻔﮫﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی زﺑﺪۀ ﺷﮫﺮ را ﺟﺬب ﮐﺮده و از اﯾﻦ راه در
آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن راھﯽ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻻﺋﯿﮏ و ﻏﺮبﮔﺮای ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ
ﺷﻮد ١ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ھﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻪ و روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺪت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنھﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬھﺒﯽ اﺻﻔﮫﺎن در
دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اژهای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺻﻔﮫﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻋﻮت از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺟﺰواﺗﯽ ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب آراﻣﺶ در
ﺑﯽﮐﺮاﻧﮕﯽ )ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن( از ﺧﻮد ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اژهای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن از اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﻔﯿﺴﯽ از ﺳﻮی ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن
در ﺳﺎل  ۴۹ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺷﺮ ،ﺑﺎ ﻧﺎم زﻧﺪﮔﯽ ،اﺳﻼم و
داﻧﺶ اﻣﺮوزی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ ﮐﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  ۱۳۵۰در اﺻﻔﮫﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .وﻋﺪۀ اﻧﺘﺸﺎر دو ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﺳﻼم و اﺻﻮل اﺧﻼق
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮزام در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ھﻤﺎن ،ص ۳۸۰ـ.۳۸۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﯿﺮاز

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ )م ۱۳۰۵ش(
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار اﻟﻌﻘﺎﯾﺪ در رﺟﺐ ﺳﺎل  ۱۳۱۲ق ) ۱۲۷۴ش( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺲ از
ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه اﺟﺘﮫﺎد(  ١در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻣﺸﺮف
ﺷﺪه و ﻧﺰد آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی و ﺷﯿﺦ اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرش در ﺳﺎل  ۱۳۰۵ش ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ او ،دو ﺑﺎر ) ۱۳۰۶و  (۱۳۰۸ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻨﺶ ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ٢ .در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺑﺮادران ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﭘﺲ از
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۲۰ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ اﻓﺰود .آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺘﺶ
)در ﺷﺐ وﻻدت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ش ،در  ۶۴ﺳﺎﻟﮕﯽ( از ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮان ،وی »ﻣﻼذ و ﻣﻠﺠﺄ ﻋﻤﻮم اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﺑﻮده و ھﺮ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ در ﻓﺎرس ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،در اﻃﻔﺎء آن ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ«.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی اﻓﺰون ﺑﺮ رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی ،ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ھﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﲢﻔﺔ اﻻﺣﺒﺎء ﻓﯽ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻐﺮاء ،ﹸا ﹼس اﻻﺻﻮل ،ﺑﻨﻴﺎن

اﻻﺻﻮل ،اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﺣﻜﺎم اﻻﻧﺎم ﻓﯽ ﴍح ﴍاﻳﻊ اﻻﺳﻼم ،رﻗﺎﺋﻖ اﳊﻘﺎﻳﻖ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ

اﻻﺟﺴﺎم در ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻻﻋﻢ ،ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺮوی ،ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺴﺎب و...

٣

ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در ﺷﯿﺮاز ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ وی ﻧﻔﻮذی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در آن
داﺷﺖ و از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ اﻻﻣﺎم ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ آن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ دﯾﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ّ
ﺗﻮدهایھﺎ و ﻣﻠﯿﻮن ﺑﻮد.
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎ زاده اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ اﺟﺎزه اﺟﺘﮫﺎد از ﺣﻀﺮات آﯾﺎت :ﺷﯿﺦ
ﻋﻠﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ )ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﮐﺠﻮری( و ﺛﺎﻣﻨﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﭘﯿﺎم ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ
ﺷﺎﻃﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻣﮫﻢ در ﻓﺎرس ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ )ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ( ﺷﻤﺎره ۱ـ (۱۳۸۷) ۲ﺻﺺ ۴۲۷ـ.۴۴۸
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲ص ) ۱۱ ،۴ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﺎﺟﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﺷﯿﺮاز(.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۴۹

ﻃﺮح اوﻟﯿﮥ ﺣﺰب ﺑﺮادران )ﯾﺎ ﺣﺰب ﻧﻮر( در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ش رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،در ھﻤﺎن دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﮥ آن دﻧﺒﺎل ﺷﺪ ١ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻌﺪھﺎ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﮔﻔﺖ :دوازده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ و ﺣﺰب ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﺮادراﻧﯽ را ھﻢ ﻋﮫﺪ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺨﻤﯽ زﯾﺮ ِﮔﻞ ﮐﺮدم ،ﻣﺪﺗﯽ ھﯿﭻ اﺛﺮ و ﻇﮫﻮری ﻧﺪاﺷﺖ،
رﻓﻘﺎی از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮوز و ﻇﮫﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎ دو ﺑﺮگ ﺑﺮآورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ھﺸﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ
در دورۀ ﭘﮫﻠﻮی ﻋﺰﻟﺖ ﺟﺴﺘﻪ ...ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺮخ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرس ﻣﮋده اﺳﺘﻌﻔﺎی
ﭘﮫﻠﻮی را رﺳﺎﻧﯿﺪ ...اوﻟﯿﻦ دﻓﻌﻪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮی در ﺷﺎھﭽﺮاغ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
٢
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ھﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ وارد ﺣﺰب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ »واﻟﻠﻪ ﻣﻦ در ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان در ﻇﻞ
ﻟﻮای ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺮاھﻢ« در ﺣﺰب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی در
ھﻤﺎن زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
ﭘﮫﻠﻮی ،ﺳﺒﺐ ﺗﺒﻌﯿﺪ وی ﺑﻪ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻮرﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺷﮫﺮ ﭘﺪﯾﺪ
٣
آورد.
ﺣﺰب ﺑﺮادران ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎر آنھﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﯿﺰده ھﯿﺌﺖ ﻣﯽﺷﺪ ٤ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺰب ﺑﺮادران را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .در
ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ ،دﺳﺖ ﮐﻢ از دﯾﺪ ﺗﻮدهایھﺎ ،ﺣﺰب ﺑﺮادران ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺣﺰب
ﺗﻮده و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ـ ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺎرزه

 -١ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی از آن دوران ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی در ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺑﻮد و ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ) .ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد،
دوره ﺳﻮم ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره  ،۶ص ( .۲۷۳
 -٢ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ش  ،۲۰ﻣﮫﺮﻣﺎه ) ۱۳۸۰ﺑﺪون ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎر(.
 -٣در ﻧﺸﺮﯾﮥ ش » ۹ﻓﻀﯿﻠﺖ« )ھﯿﺌﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ۱۳۷۸ ،ش(اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ وی ﺑﻪ ﺑﻮﺷﮫﺮ و
اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم در ﺷﺎھﭽﺮاغ و ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺎدت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺄﻣﻮران ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن
اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :در زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ وی ،ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﻣﺮدم ﺑﺎزار وﮐﯿﻞ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻧﮫﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن وی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ.
 -٤ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ) ،(۱۳۷۹ش ۵ـ ،۸ص .۱۱۹

۱۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮐﺮد ١ .اﻣﺪاد ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﺰب اﺗﺤﺎد ﺣﺴﯿﻨﯽ
ً
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب ﻧﻮر و ﺑﺮادران ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ در  ۱۳ﺑﮫﻤﻦ  ۲۳ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج
ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﻣﺠﺘﮫﺪان ﻃﺮاز اول و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺷﯿﺮاز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻮن
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ آن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و زﻋﯿﻢ آن ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم،
ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار ﻧﻔﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب در آن ﺳﺎل،
ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ و دارو و ﻧﺎن و زﻏﺎل و ھﯿﺰم ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﺎن و ﺗﺴﮫﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ در آن ﺳﺎل ﻗﺤﻂ و
٢
ﭘﺮآﺷﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺣﺰب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۳۰/۴/۱۶ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ،در ﺑﺎره اﯾﻦ
ً
ﺣﺰب آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺣﺰب ﺑﺮادران ﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب ﻧﻮر ﯾﺎ ﺣﺰب ﺑﺮادران
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رھﺒﺮ آن ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاز ﻣﺘﻮﻃﻦ و از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ از ﺷﯿﺮاز
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﺎزارھﺎی ﺷﯿﺮاز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت
اﻏﺘﺸﺎش ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻓﻘﯿﺪ اﺟﺎزه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎر اﻟﯿﻪ را
دادﻧﺪ و ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺣﺰب اﯾﺸﺎن ﻧﻀﺠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و اﻏﻠﺐ
ﮐﺴﺒﻪ و اھﻞ ﺑﺎزار ﺷﯿﺮاز ﻃﺮﻓﺪار اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻋﺪهای ﻣﺘﺠﺎوز از
ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺰم زﯾﺎرت ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺖ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وی
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﺸﺎن در ﺷﯿﺮاز ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮده و در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
٣
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺰب ﺑﺮادران ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﻼم ھﯿﺌﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم زﻧﺪه و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮد ،ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪای را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ آن ،اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﯽ زﯾﺮ را در آن درج ﻧﻤﻮد:
اﺻﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺣﺰب :ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی.
اﺻﻞ دوم :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول.
 -١ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﻮدهای و ﺷﺎﻋﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺰب ﺑﺮادران در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ آﺗﺸﯽ در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ص .۹۵
 -٢ﻣﺠﻠﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ،ش ۱۱ـ ،۱۲ص .۸۱۷
 -٣ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش ۵ـ ،۸ص .۱۱۶

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۵۱

اﺻﻞ ﺳﻮم :ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی در ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت.
اﺻﻞ ﭼﮫﺎرم :اﻟﻐﺎی اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺎھﻼﻧﻪ و اﺛﺒﺎت اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آن.
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ :ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی دﻓﺎع و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ھﺮج و ﻣﺮج.
اﺻﻞ ھﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر.
اﺻﻞ ھﺸﺘﻢ :ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
اﺻﻞ ﻧﮫﻢ :ﺣﻔﻆ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری ھﻤﮥ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻤﻠﮑﺖ.
اﺻﻞ دھﻢ :اﯾﺠﺎد ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺴﮫﯿﻞ اﻣﺮ ازدواج.
اﺻﻞ ﯾﺎزدھﻢ :ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ و دول اﺳﻼﻣﯽ.
اﺻﻞ دوازدھﻢ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺆون.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی روی اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان داﺷﺖ و در
ﻧﻮﺷﺘﻪای از وی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ :وﺣﺪت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و
١
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺑﺮادران ،آﯾﯿﻦ ﺑﺮادری ﻧﺎم داﺷﺖ .اﻣﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺷﯿﺮاز در دﻓﺎع از آرﻣﺎنھﺎی ﺣﺰب ﺑﺮادران ﻃﯽ دھﮥ  ۲۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ٢ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد،
اﯾﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در ﺟﮫﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﺟﺒﮫﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ آن ﺷﮫﺮ داﺷﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﯿﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ رھﺒﺮ
روﺣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮ ،آﯾﺎت ،ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎل اﺳﯿﺮی و ﻣﺤﻼﺗﯽ در

 -١ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺮوی ،ص .۹۰
 -٢ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﺷﯿﺮاز در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﺑﺮادران )ﭼﺎپ  (۱۳۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﺑﺮادری )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﮫﺮ اﯾﺰد )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ھﺎﺷﻤﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮادر زاده آﯾﺖ اﻟﻠﻪ( ھﻤﻪ )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﯿﻦ وﻟﺪان( ﻧﮫﻀﺖ ﻧﻮر )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﯿﺪر ﻋﻠﯽ ﻣﺲ
ﻓﺮوش( ،ﺷﻔﻖ ﺷﯿﺮاز )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻌﺘﯽ( ،ﻣﮫﺪ ﺳﻌﺪی )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری( ،ﺷﯿﭙﻮر ادب
)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﮐﺮی( و ﻣﺮد ﺑﺎزار )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻐﺮ ﻋﺮب( اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ» :ﺷﯿﺮاز
اﻣﺮوز« از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪرس ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺷﯿﺮاز۱۳۳۱ ،ش.

۱۵۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﺎن÷ در ﺳﺎل  ۲۵ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺤﺪ
١
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺰارﺷﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﯿﺮاز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺟﺘﻤﺎع آﯾﺎت اﻟﻠﻪ« در ۱۳
ﺧﺮداد  ۱۳۲۵ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﺮاز ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ٢ .در ﮔﺰارش ﯾﺎد ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺻﺤﺒﺖ آﻗﺎی ﺳﺎﺟﺪی :ﺣﻀﺮت ﻧﺎﯾﺐ اﻻﻣﺎم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺒﺎن
اﺗﺤﺎد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده  ،ﺧﻄﺎﺑﻪای ﻣﮫﯿﺞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﯾﮏ
ﺟﺒﮫﻪ ﻗﻮی و ﯾﮏ اﺗﺤﺎد  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬھﺐ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن دﯾﻦ و ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺷﺪن آن از ﻓﺎرس اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ﻻری  ٣ﻓﺮزﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻻری در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی را ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ھﯿﺄت اﺗﺤﺎدﯾﻪ روﺣﺎﻧﯽ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و اﻋﻼم ھﺮﮔﻮﻧﻪ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی اﯾﻦ ﺑﻮد:
اﺳﻼف ﺻﺎﻟﺤﮥ ﺷﻤﺎ و ﻣﺎ ،ﺗﺠﺪد اﯾﺮان را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﻗﺪام ﻣﺎ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﻣﻀﺮ ھﻢ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﻓﺴﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص در ﺟﮫﺖ
دﯾﺎﻧﺖ ،ﮐﻤﺎل ﻇﮫﻮر دارد .اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ھﻤﺪوش ﺑﺎ ﻣﻠﻞ
راﻗﯿﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﺟﺰ ﺑﻪ ھﻤﺪﺳﺘﯽ و ھﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺎ و اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﺪه و ﺧﺮاﺑﯽھﺎی اﯾﻦ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .از ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ ﺟﮫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ھﻤﺪﺳﺖ و ھﻢ ﻗﺴﻢ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻋﻤﻞ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﻧﻨﻤﻮده )ﻧﻤﻮده( و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل آن
ﺗﺎج اﻓﺘﺨﺎر روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ و اھﺎﻟﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻻرﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﺠﺪد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻢ

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۴ص .۳۳
 -٢ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۴ص  .۱۰از ﻃﺮف ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻣﻔﺼﻞ
از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه و از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮫﮥ
واﺣﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
داﺷﺖ.
 -٣درﺑﺎرۀ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل دوازدھﻢ ،(۱۳۳۴) ،ص .۱۲

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﺳﺖ .از ﻃﺮف ھﯿﺌﺖ
١
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮادران .اﻻﺣﻘﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ.
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺻﻼﺣﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮه ﻣﺒﺎرز ﺷﯿﺮاز دراﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﮑﻞ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻓﻌﺎل و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮدهایھﺎ و دﯾﮕﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﯿﺮاز ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ آرﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺨﺒﺮ روزﻧﺎﻣﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﺟﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮﯾﺪان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻮد و
از اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﯾﺐ اﻻﻣﺎم« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ٢ .ﺳﺎﺟﺪی ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﯿﺮاز در ﻧﯿﻤﮥ دوم دھﮥ  ۲۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دارد و ﺷﺎھﺪ آن ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ
٣
آن روزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﺑﺮادران ،ﻣﮫﺮ اﯾﺰد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ اﺳﻼم دارد ﻗﻮام درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۷ص  ۵ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »درود ﺑﺮ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﯿﺮازی« در
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ۱۷ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و از ﺣﺮﮐﺖ او در ﺟﮫﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﮥ واﺣﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﺮد.
 -٢ﺧﻮد ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »آﯾﯿﻦ اﺳﻼم« ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ ﮐﻪ
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را »ﯾﮑﯽ از
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﮫﻢ دﯾﺎﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺒﮫﮥ
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و ﺣﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم و واﺟﺐ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻘﺪور و ﻣﯿﺴﻮر ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۵۱ص .۱۲
 -٣وی در آن زﻣﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﻮن و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺮاز و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و
دﺑﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮش را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺨﺼﻮص
اول ،ﻣﮫﺮ .۱۳۲۵

۱۵۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻮﺷﺖ  .١ﺑﻪ ﻋﻼوه وی ﻃﯽ  ۳۲ﻗﺴﻤﺖ در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻮﺷﺖ .دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺮدﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را درﺑﺎرۀ
ً
ﺣﺠﺎب ﻋﯿﻨﺎ در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۲۷ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ آن
را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﺧﺪادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﻔﺮ وی در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻔﮫﺎن ،ﻗﻢ و
ﺗﮫﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﯿﺼﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ از ﺷﯿﺮاز آﻏﺎز ﺷﺪ .وی در
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﯿﺎن راه ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در
اﺻﻔﮫﺎن ،ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎرﺳﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .در
ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺪر ﺑﻪ
دﯾﺪن اﯾﺸﺎن رﻓﺖ ٢ .در ﺗﮫﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠﻤﺎ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﮫﺮان و ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ٣ .ﺧﺎﻃﺮۀ ﺣﻀﻮر وی را در
 -١ﯾﺎدی از اﺳﺘﺎد) ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﻗﻢ  (۱۳۸۰ص .۲۳
 -٢آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﮫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی از وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ )و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه راﺿﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﻤﺶ ﻧﯿﺴﺖ( ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮﻣﯽ در ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﻋﻮت ﻧﮑﺮد و وی ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺎن در
ﻣﻘﺒﺮۀ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ وﺿﻊ را ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺣﺮﻣﺖ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل دﻋﻮت ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻪ ﺷﺐ اول ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺐ دوم ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪر رﻓﺖ .ﺳﯿﺪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ رو ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﺮد و ﺑﺎ آھﻨﮓ
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻄﻨﻄﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﺘﮫﺪم ،داﻧﺸﻤﻨﺪﯾﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪم ،ﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﺳﯿﺪم،
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ .اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﯾﺎرت ﻋﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮار آﻣﺪم ﻻزﻣﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ آورده و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ آراﻣﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﮕﯽ اﺳﺖ و ﻻﯾﻖ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻢ ﻃﻠﺒﻪام .ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻟﺮزان اﻣﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻠﺒﻪ و ﺣﺰب؟
)و ﮐﻠﻤﮥ ﺣﺰب را در وﻗﺖ ادا ﻣﯽﮐﺸﺪ( :ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﺲ از دﻗﺎﯾﻘﯽ دﻋﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺮده و ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٣ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ،س  ،۱ش  (۱۳۲۷) ۳۴در آﻧﺠﺎ
ﺷﻌﺮی ھﻢ از ﺧﻮﺷﺪل ـ ﻧﻮادۀ دﺧﺘﺮی وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی ـ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﺸﺎن ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ش  ۲۵ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺳﺒﺰوار ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺒﺰواری ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﺑﺮاز
١
ﮐﺮده آورده اﺳﺖ.
در ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻮاب و ﺧﯿﺮات ﺧﺎن ﺑﺮای ﻃﻼب ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و از ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺸﮫﺪ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( دﯾﺪن ﻧﻤﻮد .ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی او را رﺋﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺷﺖ ٣ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﺎﻃﺮۀ ﺳﻔﺮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ
را از ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان زﻧﺪه ﮐﺮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻓﺮوش ﻣﺴﮑﺮات را در ﻣﺠﻠﺲ
ﻃﺮح ﮐﻨﺪ .وی در ﺗﮫﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺪان ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
ھﯿﺠﺪه ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﭘﺮﭼﻢ
اﺳﻼم ) ۲۳اردﯾﺒﮫﺸﺖ  (۲۷آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﺸﺐ از اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرس اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ھﻤﮕﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﯿﺪ و از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﯿﺰاری ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻋﻤﻮم آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺞ اﺳﻼم و ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان از
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ّ
ﺗﺒﺮی و ﺑﯿﺰاری ﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﺴﺖ .اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﮑﺮات ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮد دﺳﺖ از اﻗﺪام
ﺑﺮﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ «.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺎلھﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ً
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎی واھﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آن ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﺸﺮوب را از ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽھﺎی

آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد آورده اﺳﺖ .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم س  ،۵ش ،۴
ص  ۲۰و ﺷﻤﺎرۀ  ۵ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮح آن در ص  ۱۹ھﻤﺎن
ﺷﻤﺎره.
 -١ﺣﺎل اھﻞ درد ،ص ۴۵ـ.۵۶
 -٢اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۲۹۱ـ.۲۹۲
 -٣درﺑﺎره ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۲۷از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﯾﺸﺎن در ﻃﻮل
راه ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﮫﺮھﺎ و دﯾﺪارﺷﺎن در ﻗﻢ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﯾﺰدی ،ص ۱۷۸ـ.۱۷۹

۱۵۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

رﺳﻤﯽ ﺳﻔﺮا ،ﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی اﯾﺮان در ﺧﺎرج و ﭼﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻨﺪ  ١ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺰب ﺑﺮادران در ﺗﮫﺮان در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻓﻀﯿﻠﺖ )ش  (۲۱۰درج ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮔﻮﯾﺎی ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی درﺑﺎره ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺰﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
»اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺪل ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺤﺸﺎ و
ﻣﻨﮑﺮات ،ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع واﺟﺐ اﺳﺖ ـ ﻧﺤﻮۀ وﺟﻮب آن واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ ـ
ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ وﺟﻮب ﻋﯿﻨﯽ در ﻋﮫﺪۀ ھﻤﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ
اﺳﺖ .ھﺮﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻗﺎﻣﮥ واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ
اﻗﺪام و ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻗﯿﺎم ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺗﺤﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ھﺪف دارﻧﺪ در ﺗﺤﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺧﺎﺻﯽ رو ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺮوﻧﺪ .ھﻤﺪﺳﺘﯽ و
ھﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮥ آن واﺟﺐھﺎی ﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از
ﻋﮫﺪه ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺳﻢ ﺣﺰب
ﺑﻪ آن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ ھﺮ اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻧﺰاع ﻟﻔﻈﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺪﺳﺖ و ھﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل آن واﺟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻦ در ھﺮ ﺷﮫﺮی ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ
ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان در ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ .در آن دﻓﺘﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮادروار رو ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎم
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺪۀ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﺳﺪ .در آن وﻗﺖ ﺑﻪ رأی ﻣﺨﻔﯽ ده ﻧﻔﺮ
را ﺑﺮای ھﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ده ﻧﻔﺮﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد ،دور ھﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ؛ در ﺟﻠﺴﮥ
اول آن ده ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺪل ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﻓﺘﻮا را ﺑﺮای
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ّ
ﻋﺪه ﻧﻤﻮده در

 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۳۱

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۵۷

ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﻗﯿﺎم ﺑﻪ واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ دﯾﮕﺮ را واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ او ،ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﮔﺮ
ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل ﻣﺪاﺧﻠﺘﯽ ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی
ّ
ﻣﺘﺤﺪه اﺳﻼﻣﯽ«
ﺣﺰب ﺑﺮادران در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ وﻗﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﯿﺮازی در ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ دو ھﺰار ﻧﻔﺮی در ﺷﯿﺮاز ،در ﻣﺴﺠﺪ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ
و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ دﻋﺎ ﮐﺮد .اﻣﺎ در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺴﺮ ﮐﺴﺮوی او ھﻢ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ و روشھﺎی ﺗﻨﺪ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﻓﺮاﺗﺮ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻪﺗﺮ
ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ )و ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺘﯽ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی( داﺷﺖ و اﻋﺘﺮاض و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎم
اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎل اﺳﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﺗﺸﮑﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ١ .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪق دﺳﺘﻮر ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎزار را ﻣﯽداد و ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ دﺳﺘﻮر
ﺑﺎزﮔﺸﺎدن آن را ٢ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ﺣﺰب اﯾﺮان ﺷﻌﺒﮥ ﺷﯿﺮاز ھﻢ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻓﺮﯾﺪون
٣
ﺗﻮﻟﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﺣﺰب ﺑﺮادران درﮔﯿﺮ ﺷﺪ.
 -١ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﮋﯾﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ آن را
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۲۲۵ـ ،۲۲۶و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ .ص .۵۳۱
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش در :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص  ۱۲۰و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎرۀ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ج ،۱
ﺻﺺ ۱۶۷ـ.۱۶۸
 -٣ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش ۵ـ ۸ص  .۱۲۰ﺗﻮﻟﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮ و ﻃﻨﺰﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺮوف
ﺷﯿﺮاز )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۲۹۸در ﺷﯿﺮاز( ﻃﻨﺰھﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪای ھﻢ ﺑﺮای ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
آن در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ وی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ آزادﮔﺎن ﻓﺎرس ﻓﻌﺎل ﺑﻮد )ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺗﻮﻟﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻄﺤﯽ ،رﺳﻮل ﭘﺮوﯾﺰی،

۱۵۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺰب ﺑﺮادران ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ﻣﺤﺪود اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻧﻮﻋﺎ
در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاﻃﯽھﺎی ﻣﻠﯿﻮن در اﯾﻦ اواﺧﺮ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ
١
اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﯽ ﯾﮏ دورۀ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ )از ۱۳۲۰ـ (۱۳۳۵ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .آ ﮔﺎھﯿﻢ در روزﮔﺎر رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻻﺋﯿﺴﻢ ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،دروس ﺷﺮﻋﯽ از ﻣﺪارس ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ  ٢و ﺑﻪ ﻣﻮازات از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﺟﺮﯾﺎن،
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﮫﺖ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ دروس در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﺪارس آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪای در ﺳﺎل  ۱۳۲۱در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻤﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از آ ن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ
ً
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »وزارت ﻓﺮھﻨﮓ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻗﺺ
ﻣﮫﺪی ﭘﺮھﺎم و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎھﺮی و ﺣﺴﻦ اﻣﺪاد( ھﻤﻪ ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده را در ﺷﯿﺮاز ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻠﯽ و ﺣﻮادث ﻓﺎرس ،ﻣﺠﻠﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺳﺎل ،۱۱
ﺷﻤﺎره ۱۱ـ ،۱۲ص  (۸۱۶و در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ او ھﻢ از آن ﺣﺰب ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠﯽھﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽاﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده آﻏﺎز ﮐﺮد )ھﻤﺎن ،ص  .(۸۱۹آﺛﺎر ادﺑﯽ وی ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻓﺌﻮدالھﺎی ﺷﯿﺮاز ،ﻏﺮب زدﮔﯽ ﻣﻔﺮط و ﻧﯿﺰ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﻘﺶ ﻓﺮﯾﺪون
ﺗﻮﻟﻠﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎھﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی
ﺷﯿﺮازی ،ﺗﮫﺮان ،آذﯾﻦ .۱۳۷۶ ،در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ص  ۳۵۶ـ  ۳۵۷از روﯾﮑﺮد اﯾﻤﺎﻧﯽ وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ
ﯾﺎد ﮐﺮده و زﯾﺎرت ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس و ﺳﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در وﺻﻒ اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺳﺮﻣﻪ ﮐﻨﺪ
ﺧﺎک آﺳﺘﺎن رﺿﺎ را /دﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ھﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﻤﻨﺪ ﻗﻀﺎ را .در  ۲۹ﺑﯿﺖ.
 -١از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻮر ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از  ۲۸ﻣﺮداد در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدن ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺑﺘﺪا او را
ً
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ دﻋﺎی اﺑﻮﺣﻤﺰه را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣﺤﻀﺮ
اﺳﺘﺎد ،ص .۱۰۲
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺘﺐ درﺳﯽ دﯾﻨﯽ دوره رﺿﺎﺷﺎه ﺑﯽاﻃﻼع اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از
ً
آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ دروس ﯾﺎ ﺣﺬف و ﯾﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم آﯾﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺮآت وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ دوره رﺿﺎﺷﺎه )ﭼﺎپ
۱۳۲۰ـ ﻗﺒﻞ از ﺷﮫﺮﯾﻮر( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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اﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬھﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار دھﺪ« ارﺳﺎل
١
ﻣﯽﺷﺪ.
ّ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن
ّ
ﺑﺎﯾﺪ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﯿﺮاز ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ
ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن »دوﻟﺖھﺎی ﺳﺎﺑﻖ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن ﻏﻔﻠﺖ
ﮐﺮده و ﺿﺮرھﺎی اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ
٢
ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮوﮔﺮام و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎ« ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
٣
ﺷﻤﺎری از ﭼﮫﺮهھﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮاف را ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎذﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺎرس ـ و ھﻤﮑﺎر ﺑﻌﺪی آﻗﺎی ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺸﺎر آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ـ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز و در رأس آنھﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﯿﺮازی ،ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺮداد  ۲۳در آ ﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ،از وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﮥ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ٤ .ﻋﯿﺴﯽ
ﺻﺪﯾﻖ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ وﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎذﻗﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ دروس دﯾﻨﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد .روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ھﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪ و در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۲ش  ،۴ص  (۶ﮐﻪ ﺑﺮای
٥
آن ھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

 -١در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ،در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش ۲۳)۱۸
ﺗﯿﺮ  ،(۱۳۲۳ص  ۳ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۲۲ص .۷
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ۳) ،۲۴ﺷﮫﺮﯾﻮر  ،(۲۳ص .۶
 -٤آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۲۱ص  ،۳و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ھﻤﺎن ،ش  ،۲۴ص  .۴ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎﻧﮥ اﻣﯿﺪ
ﻣﺎﺳﺖ« در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ )ش ،۴۰ ،ص  (۲۸از اﻗﺪام وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮآن و
ﺷﺮﻋﯿﺎت در ﻣﺪارس ﺗﺸﮑﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ اﻗﺪام وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ دﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻮده و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺿﻤﻦ
ﺗﺸﮑﺮ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺮاض ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش
 ،۴۷ص -۵
 -٥و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪﯾﻖ ،ﮐﻔﯿﻞ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم،
س  ،۲ش  ،۱۱ص .۱۰

۱۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺷﮫﺮﯾﻮر ۲۴ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
»ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ و داﻧﺸﺴﺮاھﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آنھﺎ و
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ« ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻋﻼم و اﺟﺮا
١
ﺷﻮد.
ﭘﺲ از  ۲۸ﻣﺮداد ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﯿﺮازی اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن
اﻋﺪام ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز ﯾﮑﯽ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و دﯾﮕﺮی
٢
ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﯾﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان )دورۀ ﭘﮫﻠﻮی( ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ارﮐﺎن درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ھﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮاوان ﻋﻠﻤﺎ و در
رأس آنھﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻓﺎرس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ
ﻧﮑﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﭼﮫﺎرم ﺧﺮداد
آن ﺳﺎل ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی دﺳﺘﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را داد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎه ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺷﮫﺮداری دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را
ً
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و اﺻﺮار ﻓﺮاوان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻋﺰل اﺳﺘﺎﻧﺪار در  ۲۵ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﮐﯿﮫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
٣
ﺷﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم وارد ﺷﯿﺮاز ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﺸﺎن در ﺷﺼﺖ و ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .ﻓﻮت اﯾﺸﺎن در
ﺷﮫﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻮک ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ ٤ .اﯾﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۲۵ص  .۷در ھﻤﺎن ﺟﺎ از ﻗﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ اداره رﺳﯿﺪه و ﺟﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﺑﺴﺘﺎنھﺎ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻨﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺻﻼح ﺷﻮد«.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۱۹
 -٣ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ش ) ۹ﺷﯿﺮاز ،ھﯿﺌﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ÷(.
 -٤ﯾﺎدی از اﺳﺘﺎد ،ص ۱۸ـ.۱۹
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ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺸﺎن و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ،
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺮ ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ اﺛﺮی
١
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺷﺮح اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دادﯾﻢ.
دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ )ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار
ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۷۹درﮔﺬﺷﺖ و دﯾﮕﺮی داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﺟﻤﻨﺪ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ھﺴﺘﻨﺪ  ٢آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی
ﺷﯿﺮازی ھﻢ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ،داﻣﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎﻟﯿﺪن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﯿﺎن وی و ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ وی ﻣﺮﺣﻮم
رﺿﺎزاده ،اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .رﺿﺎزاده ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﮫﻠﻮی داﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش در دﻓﺎع از ﻣﺬھﺐ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .در دورۀ
ﺑﯿﺴﺖ و دوم ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ از آن اﺑﺮاز ﺗﻮﺑﻪ
ً
ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﺒﻌﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ وی
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدار آن اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺖ ٣ .ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در اﻧﻘﻼب ﻓﺪاﮐﺎری
زﯾﺎدی ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺲ از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،
دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﻧﺒﻮد ٤ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎ ،ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی،
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮاز اول ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزهھﺎی
 -١ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ھﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮر در ﮐﺘﺎب رﺳﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﮫﻠﻮی
دوم )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۸۴ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻧﻔﻮذ وی در ﺷﯿﺮاز ﭼﻨﺪان ﺑﻮده و ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰ﺳﺎل از رﺣﻠﺖ وی ﻣﯽﮔﺬرد،
ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ روز دوازدھﻢ رﺟﺐ ،ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از روز ﺗﻮﻟﺪ اﻣﯿﺮ
ﻣﺆﻣﻨﺎن÷ در ﺷﯿﺮاز ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٣آﻗﺎی اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎزاده ﺑﻪ اﻓﺮاط
ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داده ،ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم
رﺿﺎزاده ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ درﮔﺬﺷﺖ .دﺧﺘﺮ وی ھﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ،ص .۶۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺰب ﺑﺮادران و ﺷﺨﺺ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۲۵در اﯾﻦ ﺣﺰب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ١ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻻری اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻻر ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎرت ﺻﺎدره از ﺣﺰب ﺑﺮادران را ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺻﺎدر ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮادران اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺰد ھﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۲۹ش ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺣﺰب ﺑﺮادران ﺷﯿﺮاز ﺑﻮده ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ھﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
٣
در ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﺮادران در ﺷﯿﺮاز ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ
اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﻦ و داﻧﺶ در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٤ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻌﻤﯿﻦ اﯾﺸﺎن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ در
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﻗﺎی ﻣﺤﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﺘﺎب ﺧﻄﺒﺎت ﺟﺎﻧﺴﻮز ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﻣﺎم ﺳﺠﺎد÷ و زﯾﻨﺐ و دﯾﮕﺮ اﺳﺮای ﮐﺮﺑﻼﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﮫﻢ

 -١ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،دوره ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره دوم ،ش  ،۶ص ۲۷۴ـ.۲۷۵
 -٢ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۴۳۱ـ .۴۳۴اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱ـ۱۴۶ـ۱۱ـ ۲۹۰در ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 -٣وی از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ و رﯾﺸﻪدار و از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث
ﺧﺮداد  ۴۲دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .وی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از آن ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﺗﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﮫﻢ وی در ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در رﺧﺪادھﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۵۷ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .در آﺳﺘﺎﻧﮥ
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺗﺤﻘﻖ آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۱۳۵۸درﮔﺬﺷﺖ.
ً
در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ وی ،ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ اردﮐﺎﻧﯽ ،ص ۳۰ـ ۳۱ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد
ﺳﺎواک ،وی در روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۴۲ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺎت ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﻢ .دﯾﻦ ﻣﺎ رﻓﺖ ،ﭼﺮا ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ .ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد
ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .(۳۱
 -٤آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۳۶ص .۱۲ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺸﻮرات اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﮐﺘﺎب »اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ« از ﺷﯿﺦ
ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۵در  ۱۲۵ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۶۳

ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﻦ و داﻧﺶ )ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺑﯽﺗﺎ( در ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺸﮑﻞھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
١
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺳﺎل  ۱۳۱۳آن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ

٢

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻼم ﺑﻪ ھﺪف دﻓﺎع از دﯾﻦ در ﺳﺎل  ۲۳در ﻗﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ اراک در آن ﺷﮫﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ٣ .در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
اراک ﭼﮫﺎر ھﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :اول ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﻨﯽ ،اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ و
ً
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،دوم ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺳﻮم ھﺪاﯾﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،و ﭼﮫﺎرم اﯾﺠﺎد اﺧﻮت و
ﺑﺮادری ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان .در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ھﺮﯾﮏ از اھﺪاف
٤
راه ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻔﺼﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮادران اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺖ اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ٥ .در ھﻤﯿﻦ ﺷﮫﺮ اﻧﺠﻤﻦ
ھﺪاﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ ٦ .اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎره ﻟﺰوم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ
ً
اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۲۵ق ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و آزادیﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻮل  ۱۵۸ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ّ
ﻣﺘﻤﻢ آن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ
آزادی ﮔﻔﺘﺎر و ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎن ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه دارای ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ...از ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺮان و
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻃﻠﺒﺎن و آزادی ﺧﻮاھﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻢ آواز ﮔﺸﺘﻪ ﺣﻘﻮق

 -١ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۸ص .۱۱۶
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ۲۱) ،۳۰ﻣﮫﺮ  (۲۳ص  .۵ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻼ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺒﻮی )ﺑﺮادر ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺒﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀﮐﺘﺎب اﻣﺮای
ھﺴﺘﯽ( ﻣﻨﺎدی آن ﺑﻮد.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:اﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۳۸ص .۴
 -٤ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺻﺺ ۲۰۴ـ) ۲۰۵ﺳﻨﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ(
 -٥از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۳۹ص .۳
 -٦آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳ص .۱۷

۱۶۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﻠﻤﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮح ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
١
رﮐﻮد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮاء آن ﺷﻮﻧﺪ«.
اﻧﺠﻤﻦ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﮑﺮات در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺣﺎج ﻓﺮھﻮدی از ﺳﻮی آن اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ٢ .در ﮔﺰارﺷﯽ از
٣
دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎران وی ھﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻔﮫﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺎدات اﺻﻔﮫﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﺳﺖ ٤ .در
ﺳﺒﺰوار ـ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﻧﻮﺷﺘﻪ ـ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ واﻋﻆ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ وﻋﻆ
و ﺧﻄﺎﺑﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ٥ .در رﺷﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم از ﺳﺎل
 ۲۴ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ داﺷﺖ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻧﻮر در
ﺑﺎب ﺣﺠﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار از ﻧﺸﺮ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ٦ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد
ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺧﺒﺮ آن در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﻣﮫﺮﻣﺎه  (۱۳۲۷ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺷﻌﺒﮥ رﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و درﺳﺎل  ۱۳۲۸ﺟﺸﻦ ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ
٧
را ﻃﯽ ﺷﺐھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در رﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار
٨
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

 -١ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص .۳۱۷
 -٢ﻧﺪای ﺣﻖ ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۳۱ص ۱؛ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :اﺳﻨﺎدی از
اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۱۱۴ـ.۱۱۵
 -٣ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۳۱۲ـ.۳۱۳
 -٤آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۴۱ص .۴
 -٥آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۴ص ۱۱؛ و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺒﺰواری ﮐﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و از ﻓﯿﺮوزﯾﺎن ھﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﯿﮫﺎن .۱۳۸۲/۴/۲۴
 -٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ آنھﺎ ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۴۰ص ۱۸؛ اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص  ،۲۱۷در آﻧﺠﺎ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ھﻢ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٧آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۶ش  ،۲ص  ۱۱و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺴﻦ ﺣﺠﺘﯽ از رﺷﺖ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دراﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۶ش  ،۹ص .۷
 -٨اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص ۳۸ـ.۴۴

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺗﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪھﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮآن در دھﮥ  - ۴۰و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ
از آن ھﻢ  -وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺰوۀ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻃﻔﺎء ﺷﺮر ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻨﺪارھﺎ در
آذر  ۱۳۴۵ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ّرد ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﺎھﺮود ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻧﺼﺎری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺰب اﺳﻼم را
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ اواﺧﺮ دھﮥ  ۲۰اداﻣﻪ داﺷﺖ و درﮔﯿﺮ و دار ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻠﯽ ،اﻧﺼﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد؛ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺳﻮد ﺑﺮﻧﺪ .وی در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ّﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
١
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﻌﺎل در دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻗﺪرت و
ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻤﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﮔﺮای ﭼﭗ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎس آن از ﺗﻔﻠﯿﺲ و
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ،وارد دﻓﺎع از ﻋﺮﺻﻪ دﯾﻦ ھﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺎه اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ درآن ﺷﮫﺮ ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ و ھﻢ ﻣﺒﺎرزی
ﺟﺪی ﺑﻮد ٢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در دوره ﭘﮫﻠﻮی ،در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺪ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ
ﻓﮑﺮی در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در  ۱۵ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮه
۱۳۴۵ق۱۳۰۶/ش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺬﮐﺮات دﯾﺎﻧﺘﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۳۴۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﮏ
و ﺳﯿﺎق در ادﺑﯿﺎت دﻓﺎﻋﯽ از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ،ﺑﺮای ﻓﻀﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪ و در ﺷﻤﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﮫﻠﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻤﮑﺎری ﻣﺴﺆوﻻن دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ج  ،۱ص ۱۵۳ـ ،۱۵۴ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮده و
وﻇﺎﯾﻒ آن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده در ص ۱۵۶ـ ۱۶۰ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺳﯽ ﻣﺎده ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﯿﺎن ﺻﺎدق ،اﺣﻮال ،اﻓﮑﺎر و آﺛﺎر ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ھﺎدی ھﺎﺷﻤﯿﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ.۱۳۸۶ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﮑﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ در اﯾﻦ دوره،
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﮫﻨﻤﻮﯾﯽ )۱۲۸۰ـ۱۳۵۴ش( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن و ّ
ﻣﻔﺴﺮان و ﺷﺎﻋﺮان
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ .دوﺳﺖ ﺑﻨﺪه آﻗﺎی ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ آوردهاﻧﺪ :وی ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺒﺎرز از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
وی ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ راﺑﻄﻪای ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ و ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ او در روز
ﺷﮫﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق در  ۲۵ﺷﻮال ۱۳۹۵ق آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ درﺑﺎرهاش ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻣﺮدی ﺑﯿﺪار و
ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺿﻞ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر و دﯾﻨﺪار ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎ دوﺳﺘﯽ و ﺻﺪاق ﮐﺎﻣﻞ و
ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺖ و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و اﻃﻼع ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺪ ﻃﻮﻻﯾﯽ
داﺷﺖ و ﺑﺮﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ّ
ھﻤﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺖ و درس ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ داﺷﺖ و
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻃﺎھﺮﯾﻦ† داﺷﺖ و اﺷﻌﺎر آﺑﺪار در ﻣﺮاﺛﯽ ﺳﯿﺪ
اﻟﺸﮫﺪاء ﺳﺮوده و ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ...و ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﺮآن ھﻤﺖ
ﻣﯽورزﯾﺪ «.آﻗﺎی ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در اداﻣﻪ درﺑﺎرۀ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ،ﮐﮫﻨﻤﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎدرﺳﺎزی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز اﯾﻔﺎ ﮐﺮد،
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻮم ﮐﮫﻨﻤﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ
داﺷﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی ﺑﻮد .اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ادﺑﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ وی
ﺧﺮداد ﺳﺎل /۱۳۴۲ﻣﺤﺮم ۱۳۸۲ﻗﻤﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ اھﺪاف
ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﺷﻌﺎری ھﻢ ﮐﻪ وی در ﻣﺪح ﻋﻠﻤﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺮود ﺟﺰ
درﺑﺎره اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺼﺪاق ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﻌﺎر وی در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﺮﺑﻼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره آن در اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
در ﮔﯿﻼن ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﺮد .در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل آﻣﺪه اﺳﺖ۱ :ـ ﻃﺮﻓﺪاری ﺟﺪی از دﯾﻦ اﺳﻼم و
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﻣﺬھﺐ ﭘﺎک ﺟﻌﻔﺮی اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی و ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﮑﺎم و ﺳﻨﻦ اﺳﻼم۲ ،ـ ﻣﺪاﻓﻌﻪ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۶۷

ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ۳ ،ـ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻨﮫﯿﺎت و
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﻮھﻮﻣﺎت .درﺑﺎره ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻮل ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﯾﺠﺎد
رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﮑﺎریھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻗﻮام ،از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داده ﺷﻮد
١
ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﯿﻼن ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻋﻮت اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻼش آن
٢
اﯾﺠﺎد ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﻨﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻼم ھﻢ در ﻗﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺳﻌﺎدت در ﭘﯿﺮوی از اﺳﻼم اﺳﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن و
اروﯾﻨﮓ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺎرﺗﻠﻤﯽ ﺳﻨﺖ ھﯿﻠﺮ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺟﮫﺎن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﻼم و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج دارﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺧﻮاب ھﺴﺘﯿﻢ» .ای
ﭘﯿﺮوان ﻣﺤﻤﺪ ج ،ای ﺑﺮادران اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ؟ ﺑﯿﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاب؟ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ...
و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽھﺎ درﺑﺎره اﺳﻼم و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ «.ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻼم در ﺳﺎل ۱۳۲۳ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ھﻢ
در ﺳﻮم آذر ﺳﺎل  ۲۳آن را درج ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻪ ﺷﮫﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ دادهاﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
آﻧﺎن ھﻢ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده دوم آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری ازاﺳﺎس
ﻗﺮآن و اﯾﺠﺎد اﺧﻮت و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اھﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ و اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و
اﯾﺠﺎد وﺳﺎﯾﻞ آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ و دﻓﺎع از

 -١ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۴۳۸ـ ۴۳۹ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ،ﭘﺎﮐﺖ ﺷﻤﺎره
۱۹۶۶ـ.۱۰۹۰۳۶
 -٢ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۴۴۶ـ.۴۴۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﻘﻮق ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺮآن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد ١ .اﯾﻦ
٢
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای درﺑﺎره اوﺿﺎع ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﮫﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺟﺰو ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﺣﺎج آﻗﺎ روح اﻟﻠﻪ
ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ـ ﺣﻮزۀ ﮐﻤﺎﻟﯿﻪ ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده
و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻃﻠﺒﻪ ﭘﺮورش داد .ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺻﺪای
ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮهای وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎ
در دورهھﺎی ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ھﻢ ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺮم
آﺑﺎد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ھﻢ از دﯾﺮ ﺑﺎز در
اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺷﺖ .در ﻟﺮﺳﺘﺎن،
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎدات ﺑﻮدﻧﺪ و در دورهای ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ ،دوﺑﺎره ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﺳﺎدات دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زدﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎدات ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
٣
ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯿﻮن اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮوﺟﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪاش را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﺘﻦ آن در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .اھﺪاف اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﺰده ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﺷﺎﻋﮥ اﺻﻮل دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﯿﺮۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﺮاغ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺮای راهھﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺰع از ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ و
اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران ،ﮐﻮﺷﺶ در اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﯿﺎن وﺣﺪت ﻣﻠﯽ،
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﺗﺮﯾﺎک ،اﺣﯿﺎی ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ .ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر در
روز دوﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﻣﺮداد  ۱۳۲۲ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اداﻣﻪ ،آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ٤ .ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ
 -١ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص  ۴۵۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ،ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره۲ـ۱۵۸ـ۱۸ـ.۲۹۰
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۴۶۱
 -٣اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ص .۳۵۷
 -٤ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص ۴۸۸ـ ۴۹۸ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ،ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۲و ۳ـ
۷۰ـ۴۵ـ.۲۹۳
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ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﭘﺲ از ورود ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﺑﻪ اﯾﺮان،
آﻣﺪن وی را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ آﻧﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ رﻋﺪ اﻣﺮوز )ﭘﻨﺠﻢ ﻣﮫﺮ (۱۳۲۲
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮدهایھﺎ ،ﺗﻼش ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء آن ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺐ و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ً
در ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ از آن آ ﮔﺎھﻢ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﯿﺎم
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻗﻮای
ﺷﮫﺪادی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ در آن ﺣﻀﻮر
١
داﺷﺘﻨﺪ.
ّ
 -۵ﭼﻨﺪ ﭼﻬﺮه ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﻟﻒ:ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽزاده

ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺧﺎﻟﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .او از ﺟﻮاﻧﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﺷﻮر
ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺮداﺷﺖ و ھﻤﺮاه ﭘﺪرش در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در
ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﻣﯿﻼدی ﺗﻼش زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺧﺮاج وی از ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺪرش آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺧﺎﻟﺼﯽ ھﻢ ﮐﻪ
از ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .ھﻤﺮاه وی ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺮاق از ﺟﻤﻠﻪ
آﯾﺎت ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻋﺎزم اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .در آن وﻗﺎﯾﻊ ،ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮاق و ﺑﺤﺚ
ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ و اﻓﺸﺎی ﻣﺎھﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ،ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،از ﺳﻮی وی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﺮزا ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﮑﻨﺪری در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﻣﺪتھﺎ وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭼﺎپ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻈﺎﻟﻢ
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ٢ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﺣﺮﮐﺖ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺑﻮد.
 -١از آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ ،ص .۱۱۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ش  ،۶ص ۱۳ـ ۱۵در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ آن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﺎ ص  ۷۳ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۷۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آنھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻮد .وی در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﺑﻪ
ﻗﻮام ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد در آن زﻣﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده دو ﺳﺎﻟﯽ را در ﻣﺸﮫﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺧﻠﻊ اﺣﻤﺪ
ﺷﺎه ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺑﻪ
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﯾﮏ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر وی را ﺑﻪ
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﯿﺪ در آن ﺷﮫﺮ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﻓﺮار رﺿﺎﺧﺎن ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺧﺎﻟﺼﯽزاده را ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺟﺎده ﺳﺎزی آﻧﺎن در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده در
ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮاوان دﺳﺖ زد و ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .وی
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮد و وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﺎن ﻃﻼب ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺼﺎﺋﺐ
زﻧﺪﮔﯿﺶ در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر ﮐﻪ آن را در ﺳﺎل  ۱۳۲۳در رد ﺑﺮ
١
اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﻧﻮﺷﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺧﺎص ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺮدی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮاق و اھﻞ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .وی ﭘﺲ از ﺳﺎل ۱۳۲۴
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ در ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دراﻓﺘﺎد ٢ .وی ﮐﻪ اﺟﺎزۀ داﺷﺘﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ را
٣
ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻮر و وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
 -١ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر ،ص ۲۰ـ.۲۱
 -٢اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دو ﺳﻮﯾﻪ او در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ﮐﻪ در رد ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺠﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ
و ﻣﺎ ﻣﺘﻦ ھﺮدو را در رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۷ص  .۴۵در اداﻣﻪ ﺑﺎز ھﻢ از ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .ﺧﺎﻟﺼﯽزاده در دورۀ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۰۲و  ۱۳۰۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی
در ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ را ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ آورده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۷۱

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺎزی  ١ﺑﻮد .اﺻﻮﻻ ذھﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد و از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪای اﻋﻢ از
ﻣﺠﻠﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوام آورد.
ّ
ﻣﺮﺣﻮم ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ،ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از روی
ﮐﺎر آﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۳۴۱ق ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪدش ﺑﻪ
ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل  ۲۴ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪای ،در ﺻﺪد اﺣﯿﺎی آن ﺑﺮآﻣﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دورۀ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﯿﻘﻪھﺎی ﺧﺎﺻﺶ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯿﺎن راه
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .وی در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ش ﺑﻪ ﯾﺰد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ و ﻗﺮﯾﺐ دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ٢ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ وی را در آﺑﺎن
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در روزﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺪ اﻣﺮوز )ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻈﻔﺮ ﻓﯿﺮوز( ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﺰد
آزادیﺧﻮاھﺎن ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﺣﺰب اراده ﻣﻠﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده درﺳﺖ ﮐﺮد
و ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ دﯾﻦ ھﻢ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮐﺎﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺣﺰب اراده ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ص
۱۲۰ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﺿﻮﯾﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن( .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺼﯽزاده از ﺳﻮی ﺟﺮاﯾﺪ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﺒﮫﮥ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺰوای او ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﮥ
»وﻇﯿﻔﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﮥ وی ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ،در
ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ از او ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ ﭘﺲ از ۲۸
ﻣﺮداد اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺬھﺒﯽ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﺮهای ،ﺳﻌﯿﺪی،
ﺷﮫﯿﺪی ،دواﻧﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺣﺠﺘﯽ وﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ(.
 -١وی ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺠﺎزی از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺎج ﺳﺮاج و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
را ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ »در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻞ و ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﻮاﻻﻣﺮ«ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی را در ﯾﺰد ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ،ص ۵۱ـ ۵۲اﺻﻮﻻ ﺧﺎﻟﺼﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﻼب ﺟﻮان و
ﻓﻌﺎلﮐﺮدن آﻧﺎن ﺟﺪﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و از ﺟﺎذﺑﮥ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ،
وی در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ،ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﺷﯿﺨﯿﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ »ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﯿﺨﯿﺖ و ﮐﻔﺮﯾﺎت ارﺷﺎد اﻟﻌﻮام« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دوران اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﯿﻌﻪ و اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﺒﺪع و اﻟﺨﺮاﻓﺎت اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ

۱۷۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۲۸از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد ١ .وی در  ۱۹رﺟﺐ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ق) (۱۹۶۳درﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺪاران در
ﻣﻘﺪﻣﮥ آﯾﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وی ﻣﺪت  ۲۸ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را
در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،وی ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و
دوﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ وی در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ،از اﺻﺮار ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ در
ﻓﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز زﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ھﺰاران اراﺗﻤﻨﺪ
ﭼﻮن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ اﺣﯿﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﯽ ﻣﺬھﺐ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﭘﺎ را از داﯾﺮه
ً
ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﮕﺬارد ٢ .درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪا ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽزادۀ دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎ دورۀ ﭘﺲ از وی ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ
ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ وی ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ وی ﻧﺪارد .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده را ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﻋﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ داﻧﺴﺖ.
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ درﺑﺎره ﺧﺎﻟﺼﯽ را در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ روی آﺛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ب :ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ دﻓﺎع ﻋﻠﻤﯽ از دﯾﻦ در اﯾﺮان

ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎزرﮔﺎن )در ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺟﻤﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی
 (۱۳۷۳/۱۰/۳۰ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .وی در
زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻋﺰام ﺷﺪ و ﭘﺲ از ھﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .وی در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﺮﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ٣ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ
روش ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آﻣﻮﺧﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻮد ،وارد ﻋﺮﺻﮥ دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺷﺪ.
ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ )ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮫﻼل (۲۰۰۹ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮاده ﻣﺆﻟﻒھﺎدی ﺧﺎﻟﺼﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﺎﻟﺼﯽ ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب  ۴۶۴ﺻﻔﺤﻪای اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎره ،ص  ۱۱۷ـ .۱۱۹
 -٢آﺋﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان ،ج  ،۱ص .۳
 -٣ﺷﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص ۸۲ـ.۸۳

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۷۳

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﺬھﺒﯽ او را ﺑﺴﺎن آﻧﭽﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و اواﺋﻞ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی در اروﭘﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ اﺑﮫﺎم ﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ داﻧﺴﺖ.
ً
ﻃﺒﻌﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در اﯾﺮان ،ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ ١ .اﺑﮫﺎم در
ً
ﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻢ ﺑﺎ دﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﻃﺒﻌﺎ
زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻀﺎد دﯾﻦ و داﻧﺶ را ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﭽﻪ
داﻧﺶ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،از دﯾﻦ ﺗﮫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آﺷﺘﯽ دادن داﻧﺶ ﺑﺎ دﯾﻦ ،ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ ٢ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ھﻢ در اروﭘﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع ﻋﻠﻤﯽ از دﯾﻦ از ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﻧﮫﺎد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ٣ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و
ﺳﭙﺲ ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﻨﻄﺎوی ﻣﺮوج ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد .در ﻧﺠﻒ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﺔاﻟﻌﻠﻢ از ﺳﯿﺪ

 -١اﺧﯿﺮا رﺳﺎﻟﻪای از رﺷﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ )ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ﺳﺎل  (۷۱۸دﯾﺪم )اﺳﺌﻠﻪ و اﺟﻮﺑﻪ ،ج  ،۲ص
۲۷۴ـ (۲۷۵ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺮوﯾﺖ ارض ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ آﯾﻪ »و
اﻟﯽ اﻻرض ﮐﯿﻒ ﺳﻄﺤﺖ« ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض آنھﺎ را
ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن ﺳﺎﺑﻘﻪ
درازی دارد.
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ص ۱۰۳ـ ،۱۰۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -٣ﺣﺘﯽ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد دھﺪار،
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺼﺮ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول )۹۹۶ـ (۱۰۳۸در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺒﻠﻪ و ﺣﺞ و ﺣﮑﻢ آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﺮ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ رﺻﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺎذی ﻣﺮﮐﺰ ارض اﺳﺖ ...ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ...و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﺣﮑﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻣﻮاﺿﻊ
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﯿﻼی ﮐﻮاﮐﺐ ﺑﺪان در ازﻣﻨﮥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺒﻠﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ
ﺷﺪه ﺣﮑﻤﺘﯽ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ) .رﺳﺎﻟﮥ ّدر ﯾﺘﯿﻢ ،ص ۳۹؛ رﺳﺎﺋﻞ دھﺪار ،ص ۱۴۶ـ (۱۴۷وی در ﺣﮑﻤﺖ
وﺿﻮ ھﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﻣﺎت ﺑﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺎرات ﺑﺪ ﺑﻪ دﻣﺎغ ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ
آب آن ﭼﺮکھﺎ را ﻣﯽﺷﻮﯾﯿﻢ و روح ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪّ .
)در ﯾﺘﯿﻢ ،ص .(۳۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﮫﯿﺌﺔ و اﻻﺳﻼم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای در رواج اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در اﯾﺮان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
درﺑﺎره وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻼش
ّ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و
ﮐﺮد ،ﺷﯿﺦ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻃﮫﺮاﻧﯽ )ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺬرﯾﻌﻪ( ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب »
اﻻﺳﻼم« از ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آن را در ّدرة اﻟﻨﺠﻒ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،رﺳﺎﻟﮥ
ّ
ﻧﯿﭽﺮﯾﮥ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل را ﻧﯿﺰ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﺛﺮ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﯿﻮرﭘﻮﻟﯽ را ھﻢ ﮐﻪ ّ
ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻻﺳﻼم« دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
١
درآورد.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ از دﯾﻦ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ دوران ﺷﺮوع ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﺳﺎلھﺎی
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎب
ﻣﯿﺰان اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺟﺎر دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۰۵ق۱۲۶۷/ش ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ٢ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ آﺛﺎری ﺑﻪ دﻓﺎع از اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺖ ،در
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب ﺧﻮد ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۲۹ق۱۲۹۰/ش ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،ھﻤﯿﻦ راه را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ﻃﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎﻧﺲ
ّ
اﻟﺼﺤﻪ در دﯾﻦ اﺳﻼم« در ﭼﮫﺎر ﻣﺤﺎل اﺻﻔﮫﺎن ﻧﻮﺷﺖ و در
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻔﻆ
اﺻﻔﮫﺎن در ﻣﻄﺒﻌﮥ اﺧﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ٣ .وی در ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻨﭽﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻃﺒﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات ّ
ﺻﺤﯽ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ّ
ﻃﺐ
اﻣﺮوز ﺗﺸﺮﯾﺢ و از اﯾﻦ راه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر وی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ از دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﻋﻠﻢ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دوره ﻗﺎﺟﺎری آﺛﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻋﮑﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۳ص ۳۱۹ـ.۳۲۰
 -٢ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪث ،ﺗﮫﺮان ،اﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۲۴ ،ش .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻣﻨﻪ ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ
»ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﺧﺘﻨﻪ ﻧﮑﺮدن« اﺧﺘﺼﺎص داده و دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎ آورده اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ﺧﻮروش در ﺳﺎل ۱۳۳۶
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ھﻤﺎن زﻣﺎن اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی در ﻣﺠﻠﮥ ﭘﯿﻤﺎن ) ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۱۳ص(۳۰ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ »روﺷﻨﯽھﺎی اﺳﻼم« را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺒﺴﻮط در
اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﺳﻼم
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ )در ﭘﯿﻤﺎن ،اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۱۷ ،ص  (۱۴۷ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ واﻋﻆ ﭼﺮﻧﺪاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ دو
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﺴﺮوی ﭘﺮداﺧﺖ ١ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﺟﻮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺮدﮔﺎر از
آﻧﺪره ژﯾﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮫﻨﺪس ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ دﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ و در ﺳﺎل ۱۳۵۷
)ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﻦ از راه داﻧﺶ از ﻋﻠﯽ ﭘﺮﯾﻮر
اﺛﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم روز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۵۳ش ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﯿﺎ در دو ﻣﺠﻠﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۵۰۰ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
در ﺟﺎﯾﯽ از آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :آری آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد واﻗﻌﺎ اﯾﻤﺎن دارد و آن ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﮏ را ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و آراﻣﺶ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ّ
ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ اﻧﺠﺎم و ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ،اﺛﺮات اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ارادﯾﺶ ﭼﻮن در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﺪۀ رواﻧﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺛﺮات ﻗﻮی و ﻣﻮﺛﺮ دارد ﮐﻪ روی ﻋﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮔﯿﺮﻧﺪهھﺎی دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ
٢
ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدش اﺛﺮ دارد و آنھﺎ را وادار ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻃﺮح ﻋﻠﻤﯽ اﺻﻮل اﺳﻼم از ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻄﺎﯾﯽ و در واﻗﻊ
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﮫﺎم در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ ٣ .ﮐﺘﺎب
اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم اﻣﺮوزی از ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻢ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۸ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪی در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦھﺎ ﯾﮏ ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ  ،س  ،۱۳۲۶ش  ،۲۰ص ۵۴۹ـ .۵۵۰ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ ﻧﻘﺪی
ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﮐﺘﺮ داوری( ﻇﺎھﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ وی
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روی ﻃﻨﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﯽ اﻟﺪﯾﺎر اﻻﻓﺮﻧﺠﯿﺔ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﻧﮕﯿﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -٢ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﻦ از راه داﻧﺶ ،ص .۱۱۰
 -٣ﮔﻮﯾﺎ ﭼﺎپ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺸﺮ اﻟﮫﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ در اﯾﺮان آن دوره ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ارﻣﻐﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ از ذﮐﺮاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ھﻤﯿﻦ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۱ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪا در ﻃﺒﯿﻌﺖ
)ﺗﮫﺮان (۱۳۵۲ ،از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺣﺠﺎزی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽاش را در ھﻤﯿﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
اداﻣﻪ داد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و در واﻗﻊ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﮐﺘﺎب ﻣﻄﮫﺮات
در اﺳﻼم  ١ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۲۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﺎﻧﻮن
اﺳﻼم اراﺋﻪ  ٢و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ٣ .دﺳﺘﺎورد او از ﻏﺮب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ،ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺐ در اروﭘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ھﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .وی ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ
ّ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﺠﺪد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ٤ .ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از دﯾﻦ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺷﻌﺎری دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ راﺳﺘﮑﺎری و درﺳﺘﯽ در رﻓﺘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ ُﺑﻌﺪ از
٥
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.

 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ در اﺳﻼم« ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ م .ﺟﻌﻔﺮی ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ
)ﺗﮫﺮان ،ﺟﮫﺎن آراء.(۱۳۵۶ ،
 -٢ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص  ،۲۲۱ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ زادۀ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )ﺳﺎل اول( درﺑﺎره ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﺑﮫﺪاﺷﺖ« اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ از
ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻘﺎﻻت ﻧﮕﺎﺷﺖ) .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ،ص  (۴ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم« در ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮی
ﻧﻮﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آن ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ آنھﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 -٣ﭼﺎپ دوم آن در ﺳﺎل )۱۳۳۳ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓﺖ( و ﭼﺎپ ﺳﻮم آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎل
 ۱۳۴۱ﺑﻮد.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۲۲۰
 -٥وی دراﯾﻦ ﺑﺎره در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد »ﺷﺼﺖ ﺳﺎل «. . .ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎرھﺎی اروﭘﺎﺋﯿﺎن در اوﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۷۷

در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۲۷ش ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼم
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت)ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ( در ﺳﺎﻟﻨﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر
)ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻌﺪی( اﯾﺮاد ﺷﺪ ١ .ﭼﺎپ دوم آن ﺗﻮﺳﻂ )اﻧﺘﺸﺎرات( ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺳﺎل ۳۴
در ۲۴۰ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ٢ .ھﺪف وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ داﻧﺶ و ﺗﻤﺪن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ٣ .ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در دﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﻮزوی ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﻪ داﺷﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻗﺸﺮ ﺟﻮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺺ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﮑﺮی ﻋﻤﺪۀ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن ،از ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۳۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ذﯾﻞ ﺑﺤﺚ
از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﺷﺨﺺ او ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻪ دﯾﻦ ،ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﻃﻮل دھﻪھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،در اداﻣﮥ آن روﻧﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻣﺎده از ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ رﺿﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ھﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ از ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهھﺎی ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ج :ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی از اھﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ دﯾﺎر ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﯿﮕﺮ
ھﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺳﺎل  ۱۳۱۳ش ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﻣﺠﻠﺔ اﻟﮫﻼل آﻏﺎز ﮐﺮده
آن را در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﭼﺎپ ﮐﺮد .آن زﻣﺎن ﮐﺴﺮوی ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﻘﺪ از اروﭘﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و
اﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد و ھﻤﮑﺎری اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﺮوی
٤
روی ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮔﺬاﺷﺖ ،از او ﺟﺪا ﺷﺪ.
 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۸۳
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۳۳۰
 -٣ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۲۲۴
 -٤ﺷﺮح اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری را از زﺑﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاش :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی درﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ...ص ۳۰ـ ۳۱وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎری ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۱۸ش ﻣﻘﺎﻻت
زﯾﺎدی در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ وﻟﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﮐﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ در ﻓﮑﺮ و ﻗﻠﻢ ﮐﺴﺮوی
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﺠﻠﮥ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮدم .اﺗﻔﺎﻗﺎ در ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج

۱۷۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،۱۲۷۶ﻣﺘﻮﻓﺎی  (۱۳۶۷/۹/۲۲ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻏﯿﺮ ّ
ﻣﻌﻤﻢ دھﮥ  ۲۰و  ۳۰درآﻣﺪ .وی در ﺗﻤﺎم دوران
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺎج ﺳﺮاج ،از ھﻤﺮاھﺎن او ﺑﻮد و از ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﻣﻘﺎﻻت و آﺛﺎری در
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ١ .وی در ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮوغ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز آن از
داﻣﺎدش ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی  ٢ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺷﻤﺎره از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.
٣
ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪی ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۲۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ آن ﻣﮫﻨﺪس ﺟﻼل
ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻮد .در ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻣﺎ از اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ

اﻧﺼﺎری ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ .ھﻤﺪر ﺷﺪم و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺮوی ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ھﻤﺎن ،ص .۳۲
 -١ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺎﻻت او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎن« در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۲ش  ،۳۱ص (۹
و ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٢اﯾﺸﺎن )ﮐﻪ داﻣﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﻌﺎل اﯾﻦ دوره ﺑﻮد( ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم در دھﮥ  ،۲۰ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در اﯾﺠﺎد روﺣﯿﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ داﺷﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺟﻠﺪی» ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و دﻓﺎع از ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
آن و اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻗﺖ داﺷﺖ .ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﻢ
ﻣﺴﺘﻌﺎر و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ) .ﺗﮫﺮان ،۱۳۲۷ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم آن ﺑﺎ
ﻧﺎم از ﻣﺴﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﭼﺎپ ﺷﺪ( .ﺑﻪ ھﺮ روی ،آﻗﺎی
ﺷﮫﯿﺪی ،از ﻃﻼب ﻓﺎﺿﻞ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﻦ دوره ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎری ﭼﻮن »ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ«،
»ﻣﮫﺪوﯾﺖ و اﺳﻼم« و ﮐﺘﺎب »ﭼﺮاغ روﺷﻦ در دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ« ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﺑﻮد ،در
آﻓﺮﯾﻨﺶ ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ اﯾﻦ دوره ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ﺧﺒﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﺳﺎل  ۱۳۲۵در ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﮥ
ﺷﻌﺒﺎن در ﺑﺮوﺟﺮد در ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم س  ،۳ش  ،۲۴ص  ۱۲آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اداره ﻓﺮھﻨﮓ
ﺷﮫﺮ ،ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن را ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺷﮫﯿﺪی ،ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۳۳۲از اداﻣﮥ آن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب آﻗﺎی ﺷﮫﯿﺪی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎری در ﺣﻮزه دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎﻣﺎن ،دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮕﺎرﺷﯽ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻮﻓﯿﻖ آن را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۳۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۷۹

اﻓﺮادی ﻣﺒﺎرز و ﻣﺠﺎھﺪ و ﺻﺮﯾﺢ و ﭘﺎک و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری را ﭘﺮورش داده
اﺳﺖ ،ﻧﻪ از اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻣﻮﯾﺎن و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
١
ﺑﻮد.
از ﺟﮫﺖﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﻧﮕﺎﺷﺖ  ٢و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮ ﺟﮫﻮد در ﺳﺎل )۱۳۳۵ﺗﮫﺮان ،ﻣﺤﻤﺪی(
٤
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ٣ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۵۰ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮﯾﺎد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ اواﺋﻞ ،دوﺳﺘﯽ ﻣﺨﺘﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی داﺷﺖ ٥ ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .وی ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﺑﺎ او آﺷﻨﺎﯾﯽ

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص .۲۹
 -٢ﮔﻮﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ وی در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻔﻮذ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم در اروﭘﺎ« در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﻣﻔﺼﻞ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱ص  ،۲۵وی در س  ،۴ش  ۲۴ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮم ّ
ﺿﺠﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ« ﭼﺎپ ﮐﺮد.
 -٣ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب و ﺗﻮﻗﯿﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻪ ﻗﻢ
ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﯾﮏ درﺟﻪ از رده ادارﯾﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺎزی ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﻌﯿﺪی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ھﻢ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی(
 -٤اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی و ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺸﺎرات ﯾﺎد ﺷﺪه ﻃﯽ ﯾﮏ دھﮥ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب آﺛﺎر زﯾﺎدی در راﺳﺘﺎی
ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ھﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻧﻮارھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
وی در ﮐﻨﺎر ﻧﻮارھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﮫﺮهھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ )درﺑﺎرۀ وی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ(
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  .۵آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ و دو
اﺳﺘﺎد ﻣﺼﺮی را در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎواک ،ﻓﺮدای آن روز آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی درﺑﺎرۀ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص ۹ـ.۱۳
 -٥ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎل  ۱۳۱۴ش دو ﺳﺎل )ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی( ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ داﺷﺘﯿﻢ .در ﺗﮫﺮان ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ھﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﻣﺪن آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی )از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ( ﺑﻪ ﺗﮫﺮان،
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺸﻦ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ج  ،۱ص .۱۱۲

۱۸۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

داﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪۀ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﮐﺴﺮوی
روی ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﺤﺮاﻓﯽاش ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ھﺬا ﻓﺮاق ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻨﮏ ،و از او
١
ﺟﺪا ﺷﺪ.
٢
ﺳﻌﯿﺪی ارﺗﺒﺎط زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داﺷﺖ و ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داد .ﻋﻼﻗﮥ وی ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ او ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻌﯿﺪی از ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم ﮔﺬﺷﺘﻪاش
ھﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﯿﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻗﺒﺎل آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ٣ .وی ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از ھﻤﮥ
اﺳﺘﺎدان و ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،روی اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ٤ .آﺛﺎر
ً
وی درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و اﺧﯿﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﭽﻪ وی درﺑﺎرۀ اﻗﺒﺎل و
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ٥ .در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی وی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ
ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻤﯿﺮ و
اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻗﺒﺎل ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ﻧﯿﺰ اﻟﻘﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ٦ .وی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی ھﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد و

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻔﺨﺮ ﺷﺮق ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ص ۱۶ـ.۱۷
 -٢ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی در آﺑﺎن ﺳﺎل  ۱۳۲۶ش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« در  ۱۰۵ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی درﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ، ...ص .۲۵
 -٤ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ص .۲۸
 -٥ﻣﻔﺨﺮ ﺷﺮق ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی و اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ
)ﺷﺮوق (۱۳۸۰ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٦ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ آﺛﺎر وی ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻋﺬر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ و ﻗﺮآن
)از ﺟﺎن دﯾﻮن ﭘﻮرت( )ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺳﺎل  .(۱۳۳۸درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب) :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی۴۶ ،ـ .(۵۶زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﺆﺳﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ،رﺳﻮل اﮐﺮم ج در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ،اول اﺧﻼق ﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪن آنھﺎ  ،ﺟﻠﻮۀ
ﺣﻖ در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺎﻧﯽ اﺧﻼق ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،آھﯿﺖ و اھﻤﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻗﺒﺎل،
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼم  ،ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ،اﺳﻼم و ﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﻼم و ﻏﺮب ،ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻏﺮب ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ،ﻣﻨﺸﻮر ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﻼم )ﻣﺆﻟﻒ آن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ
رﺋﯿﺲ آ ﮐﺎدﻣﯽ اﻗﺒﺎل ( و ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ج  ،۲ص  .۱۱۱ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۸۱

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب وی را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد .ﻣﺎ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،آوردهاﯾﻢ .وی آﺛﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺸﻮر ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﻼم )ﺗﮫﺮان ،ﺷﮑﯿﺐ (۱۳۳۵ ،از
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊاﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮی ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ )از
ﺣﺴﻨﯿﻦ ھﯿﮑﻞ ،ﻗﻢ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ  (۱۳۵۰و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب در
ﺟﮫﺎن )ﺑﻌﺜﺖ (۱۳۵۶ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﻟﻠﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻮدودی ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎﻋﻨﻮان
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﺎور ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد )ﻗﻢ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ،
۳۱۸ ،۱۳۵۱ص( .ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ھﻢ از ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻤﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻨﺎی ﭼﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی را دارد؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﻗﺎی
ﻓﺮﺧﺰادی ﺑﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﻣﻄﮫﺮ دارد .ﯾﮑﯽ از
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی او درﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺄﻟﮥ ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﺣﯿﺪر آﺑﺎد« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
) ۱۳۲۸ﺗﮫﺮان ،ﺟﺎوﯾﺪان( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ» .ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻗﺒﺎل« او در ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل
 ۱۳۴۷ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
اﻗﺒﺎل« )ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻗﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ھﻨﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل وی ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻗﺒﺎل ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻗﺒﺎل ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﺶ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺑﺎزار روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ و
ﺑﯿﺪاری ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮت ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎب »اﻗﺒﺎل ﻣﺘﻔﮑﺮ و
ﺷﺎﻋﺮ اﺳﻼم« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﻘﺘﺪری از ﺳﺎل  ۱۳۲۱۶ش در ﻧﻮد و ھﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ »ﻋﻼﻣﮥ اﻗﺒﺎل در ﻣﺪﯾﻨﻪ« از ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﮫﺪی ﭘﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺪوی دﯾﺪاری ھﻢ از ﻗﻢ و
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎر
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻗﺒﺎل ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر »ﻣﺎ و اﻗﺒﺎل« ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »اﺳﺮار ﺧﻮدی و رﻣﻮز ﺑﯽﺧﻮدی«
ﻋﻼﻣﮥ اﻗﺒﺎل ھﻢ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺪﻧﯽ( ﺣﺮﮐﺖ
دﯾﮕﺮی در ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد .اﺷﻌﺎر ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ اﻗﺒﺎل درﺑﺎرۀ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻃﺮح
ﺑﯿﺸﺘﺮ وی در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد :ﻣﺴﻠﻢ اول ﺷﻪ ﻣﺮدان ﻋﻠﯽ  /ﻋﺸﻖ را ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﯾﻤﺎن ﻋﻠﯽ  /از وﻻی
دودﻣﺎﻧﺶ زﻧﺪهام /در ﺟﮫﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﮫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺪهام.
 -١ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز« ﻣﻮدودی ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺳﺎل ۴۹
در ﻗﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺻﻠﯽ او ﻣﺎرﮔﺮت ﻣﺎرﮐﻮس ﺑﻮده و در اﺻﻞ ﯾﮫﻮدی و ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮوﯾﺪ و در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ زن ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد
و ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﺸﺎن و ھﺰﯾﻨﮥ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و ﻃﺐ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن )ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ
ﺳﻌﯿﺪی در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻏﺮب از ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎل ) ۴۷ﺗﮫﺮان ،ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﻼم از ﺑﺎﻧﻮ
ﻟﻮﮐﭽﯿﺎ واﮔﻠﯿﺮی ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ و در ﺳﺎل ) ۱۳۴۴ﺗﮫﺮان،
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ( ﭼﺎپ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ او ﮐﺘﺎب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺧﻼق ﺑﻮد ﮐﻪ
آن را در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻧﻮﺷﺖ و در ﻗﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی وی درﺑﺎره
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،اﻗﺒﺎل و ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی درﺑﺎرۀ ...ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ )ﻗﻢ (۱۳۵۵ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ھﻢ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد وی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ در آﻧﺠﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎواک از ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در ﺳﺎل
 ۱۳۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺑﺎھﻨﺮ درﺑﺎرۀ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق» ،ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ اﺟﺎزه از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق و ﻓﺘﺢ آن ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﻌﺪ اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺳﺮوده ﺧﻮاﻧﺪ «.ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺎواک در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ،ص ﺳﯿﺰده) ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،ﻗﻢ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۴۸ ،ﮔﻮﯾﺎ اﺛﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم زﯾﺮ ھﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻨﺸﻮر ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺟﮫﺎن« ،ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻤﯿﻠﻪ )ﻣﺎرﮔﺮت ﻣﺎرﮐﻮس( ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻗﺪس ﮔﯿﻮه ﭼﯿﺎن ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی )ﺑﯽﺗﺎ(.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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و دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
١
ھﺪاﯾﺖ در ﮐﻨﺎر آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد«.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﻠﺺﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزان اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ...و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺷﺖ« ٢ .آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺷﺮﺣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و
آﺛﺎر وی ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آن  ۴۳ﻋﺪد اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻔﺨﺮ ﺷﺮق آورده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی در دھﮥ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻮد .آﻗﺎی
ﺳﻌﯿﺪی ﮔﻮﯾﺎ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و در ﻗﻢ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ .داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﻗﺼﺪ داﯾﺮ ﮐﺮدن ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داﺷﺖ و واﺳﻄﮥ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻢ ـ ﮐﻪ ھﺮدو ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ـ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داده
ﺷﺪ .آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﮥ اﺳﻼم اﺳﺖ
و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ از زاوﯾﻪ آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻗﺒﺎل و ﻣﻮدودی وﺟﻮد داﺷﺖ .وی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺧﻮب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ وی ﻧﺒﻮد .در واﻗﻊ ،اﺻﻞ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ ٣ .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی
ﺳﺨﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺮق و اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻤﺪن ﻓﻌﻠﯽ ﻏﺮب راھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺮﺣﯽ در
ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ )ﻗﻢ (۱۳۵۲ ،داده اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻨﻔﺮد و ﻓﻌﺎل اﯾﻦ دوره ،ﺑﺎﯾﺪ از دو روﺣﺎﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای  ٤و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای  ٥ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮدو ﻣﻘﺎﻻت و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎرۀ دﻓﺎع از دﯾﻦ ،ﻃﺮح ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر
 -١ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۹۴
 -٢ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص ۳۶ـ.۳۷
 -٣ﻗﺒﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ.
 -٤درﺑﺎرۀ وی ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﺮهای ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺎس ﻗﺎﻧﻊ و ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﺮهای ،ﺗﮫﺮان۱۳۴۸ ،ش،
درﮔﺬﺷﺖ وی در ﺳﺎل ۱۴۰۵ق اﺳﺖ.

۱۸۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در دھﮥ  ۲۰ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻻت آﻧﺎن در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
د :ﺳﯿﺪ ھﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ درﺟﮥ دوم ،اﻣﺎ روﺷﻦ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ
ﻋﺮاﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﻪ ﺑﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ ّﻓﻌﺎﻟﯽ در ﻋﺮﺻﮥ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .وی دارای ذوﻗﯽ ﻟﻄﯿﻒ و ﺗﻮاﻧﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و
ﻧﯿﺰ ﺗﻼش در ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان آﺷﻨﺎﯾﯽ
داﺷﺖ .ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﻮﮔﺮای ﻧﺠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی ﻧﺰدﯾﮏ و از ﻣﺸﺎوران وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ١ .وی
ﻣﺠﻠﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻠﻢ در ﻧﺠﻒ و ﺑﻐﺪاد ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۱۹۱۰ـ) ۱۹۱۲ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
دو ﺳﺎل ،ﺳﺎل اول  ۱۲ﺷﻤﺎره و ﺳﺎل دوم  ۹ﺷﻤﺎره( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ،و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت وﻗﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ در دﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر وی ـ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آنھﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺻﺪ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ ـ ﮐﺘﺎب
اﻟﮫﯿﺌﺔ واﻻﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ق در
ﺑﻐﺪاد )ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻵداب( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،داﻧﺶ ﻧﺠﻮم را از زواﯾﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ،رواﯾﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪه ،ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖٌ :
ﮐﺘﺎب ﯾﺒﺤﺚ ﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻇﻮاھﺮ اﻟﮑﺘﺎب و ّ
اﻟﺴﻨﺔ.
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺮاق ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺖ و
آﻣﺪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﮥ
آﺛﺎرش در اﯾﺮان و ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ

ّ
 -١ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮫﻀﺖ ،وی ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و در زﻧﺪاﻧﯽ در ﺣﻠﻪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه در
اﻧﺘﻈﺎر ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﺛﺮ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ وی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ او در
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺲ از آن در ﻋﺮاق ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﮑﺬا ﻋﺮﻓﺘﮫﻢ ،ج  ،۲ص .۲۰۴

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۸۵

اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻨﻔﺬ ،ﺑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ و رﺟﺎل اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ١ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎءاﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ،در ﻣﺤﻀﺮ
ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دام ﻇﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻣﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد و ﻋﺪهای از ﻓﻀﻼ از ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «...آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻇﮫﺎرات آﻧﺎن ھﻤﺪردی ﮐﺮده
٢
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻋﺒﺎرات رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﻪ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ او ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮫﻀﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ اوﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۱۱ش در ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﺮﮐﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮫﺎﻣﺖ ﻃﺒﻊ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺗﻘﯽزاده«
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﻢ از اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ داﺷﺖ .ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻗﯿﺎم
ﻣﻘﺪس ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ھﻤﺎﯾﻮن ،اﻗﺘﺒﺎس از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻟﻨﮫﻀﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ ،دﯾﻦ و ﺗﺮﻗﯽ،
اﺳﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﺮح ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ذوﻓﻨﻮن اﺳﻼم« ﮐﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ ،ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ
ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺮﺑﯽاش ﺗﻨﺰﯾﻪ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ّرد ﺑﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ
و ﻧﻘﺺ و ﺣﮑﻤﺖ وﺟﻮد ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت در ﻗﺮآن و ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ق
)۱۳۳۰ش( ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮزا ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺴﺮوی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ) (۱۳۲۳ﺷﺮح ﺣﺎل ّ
ﻣﻔﺼﻠﯽ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ٣ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
از ارادﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،در ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ در ﺷﻤﺎرۀ ۴۲
ﺳﺎل اول ﺧﻮد  ٤ﺷﺮ ح ﺣﺎل ّ
ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و در
 -١ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﺸﺎن در اﯾﺎم ﺣﺞ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۳۳ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﺻﻔﮫﺎن اﻗﺎﻣﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۸ش
 : ،۳۷ص .۱۵
 -٢آﺋﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان ،ج  ،۱ص .۲
 -٣از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﯿﺪ ﻫﺒﮥاﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽﺗﻮان
ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﻢ از ﺣﺎج ﺳﺮاج اﺳﺖ.
 -٤ص ۱۱۵۹ـ ،۱۱۶۹ ،۱۱۶۱و ش  ،۴۳ص ۱۱۸۹ـ.۱۱۹۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری وی ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ١ .در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره
)و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از آن( رﺳﺎﻟﮥ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺤﺎب ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ وی ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻞ آن ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﭼﺎپ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﻮر
داﻧﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ  ٢و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎر آن را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮥ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن اﺧﺒﺎری از ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ درج ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ روی ﺟﻠﺪ )ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ از اﯾﺸﺎن
 -١در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »راھﻨﻤﺎی ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﯾﺎ ﺑﯿﺒﻞھﺎ« از ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻫﺒﮥاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﮫﺎبﭘﻮر در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ آﻗﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎﯾﮥ
ﻣﺒﺎھﺎت اﺳﻼﻣﯿﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺰاف ادﻋﺎ ﻧﮑﺮده و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ «.ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی آﻗﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ
آزادﯾﺨﻮاھﺎن اﯾﺮان ھﻢ آوازه ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﺮاﯾﺪ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ درج ﮐﺮد و
ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﺑﺎ آزادیﺧﻮاھﺎن دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﻢ آواز ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺸﺎن اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮐﺮد و
زﺣﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮی در راه آزادی ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ« .و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ق
آﻗﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪای دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻌﻠﻢ« ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ
ﺧﺮاﻓﺎت و ﻋﺎدات ﭘﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و در اﺛﺮ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت آن ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﻌﺎرﯾﻒ و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺮاق ھﻢ ﺑﺎ او ھﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪاش را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دادﻧﺪ« .ﺳﭙﺲ ﺷﺮﺣﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ ھﻤﮑﺎری ﺳﯿﺪ ﻫﺒﮥاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ »از ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ و
ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر وﻋﺪۀ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ
و ھﻤﮑﺎری دادﻧﺪ و اﯾﻦ وﻋﺪهھﺎ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ« .ﺷﮫﺎبﭘﻮر در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل را از ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ«
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ  ۲۳/۶/۲۴اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش  ،۱۲ص .۲۰

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره )ص  (۱۸آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺘﺎﯾﺶآﻣﯿﺰی در
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم درج ﮐﺮد .وی ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآﻣﺪ و رواﺑﻂ وی ﺑﺎ
ﺷﻤﺎری از ﭼﮫﺮهھﺎی درﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮار ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ
رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﻧﯿﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﺎی وﻗﺖ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه
 ۱۳۴۵در ﺳﻦ  ۸۵ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در اﯾﺮان ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪ
١
ﭼﻨﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن،
ھﯿﭽﮕﺎه از وی ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ وی ﺑﻪ ﮐﺎر ادارۀ ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺠﻮادﯾﻦ ﮐﻪ
در ﺻﺤﻦ ﻣﻄﮫﺮ ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ÷ ﺑﻮد ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

٢

ﺣﺎج ﺳﺮاج ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ داﺷﺖ .ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﺸﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای وی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ٣ .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻋﺮاق ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ق
۱۲۸۹/ش ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﻧﺸﺮﯾﻪ اراک در
اﯾﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۶ش ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﺘﺎب را در ﻧﺠﻒ ﺑﺎ

 -١در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮫﺪی ﻣﺤﻘﻖ و ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ زﯾﺎرت
ﻋﺘﺒﺎت و ﺷﺮﮐﺖ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
داﺷﺘﻢ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ ،ص .۷
 -٣ﺑﺮﺧﯽ از اوراق اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ در ﻣﯿﺎن اوراﻗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ را در اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﯿﻢ آورد .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی اﻟﻌﻠﻮی ،ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻄﺒﻌﮥاﻵداب۱۹۲۹ ،؛ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس ﻋﺒﯿﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۳ ،ش ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﻟﺴﯿﺪھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،آﺛﺎره اﻟﻔﮑﺮﯾﮥ و ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮥ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﺒﮫﺎدﻟﯽ ،ﺑﯿﺮوت،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۲۰۰۰ ،م.

۱۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ١ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب اﻟﮫﯿﺌﺔواﻻﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷﮑﻮری در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ش )۱۳۸۱ق( در ﻧﺠﻒ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪ،
آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ٢ .ﻋﻼﻗﮥ ﺣﺎج ﺳﺮاج را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ از درون ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ
ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی در ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻮﺷﺖ ،وی را ﻧﻮﮐﺮ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ٣ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در
اﯾﺮان ،ﻣﺮﺗﺐ وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎری از ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ
٤
ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی روﺷﻦ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﺎج ﺳﺮاج ،اﺻﻼح وﺿﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
دﯾﻨﯽ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺤﺚ اﺻﻼح در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ
ﻧﻈﺎم ﺣﻮزوی ﻧﻪ از ﺑﯿﺮون اﻣﮑﺎن اﺻﻼح آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ از درون .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﺿﺮورتھﺎی زﻣﺎن ھﻢ ﺗﺤﻮل
ﻣﺨﺘﺼﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﮫﺎج اﻻﺻﻼح اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ«
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎج ﺳﺮاج آن را ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و در ﻧﺸﺮﯾﮥ
 -١ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ آن از ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﻠﺒﻪھﺎی زﻣﺎن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی در ﻗﻢ ﺑﻮد و
ﺑﻌﺪھﺎ از ﻃﻠﺒﮕﯽ رﻓﺖ و ﺑﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﻀﺮدار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ھﻢ ﺳﺮود» :ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ
اوراق ﻓﻘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎد اﺳﺖ /ﺑﺨﻮان ﮐﻠﯿﻠﻪ ﮐﻪ دوران ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺖ«.
ً
 -٢اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب )دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﮕﻔﺘﯽ زﯾﺎدی در اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ و ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه
ﺟﺰو آﺛﺎر زﺑﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ از آن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﺎپ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -٣ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.۳۵ :
 -٤ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻤﺎرۀ۲ـ آن )ﻣﺮداد  (۱۳۲۷ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و درﺑﺎرۀ وی ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎه آﺑﺎد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻟﯿﻪ« اﯾﺸﺎن را در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۸۹

آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ
را در اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﺻﻼح اوﺿﺎع روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﺷﺎﻣﻞ دوازده ﺑﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﯾﻦ
ً
ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ )اﺧﺘﺼﺎرا( ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎﻓﻪ اﻣﻮر دﯾﺎﻧﺖ و اﻧﺘﻈﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬھﺐ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ از ﻋﺪول
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﺮﮐﺰھﺎ و ﭼﻪ در ﺷﻌﺒﻪھﺎ »ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ« ﮐﻪ ﺗﺎ آن
ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮم ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺎرھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ّ
اھﻠﯿﺖ
ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﮫﻤﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ...
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﻮام و ﻓﺘﻮای اﺣﮑﺎم و ﺗﺪرﯾﺲ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻪ ...و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﺣﻮال داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺸﺎن...
ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن و ھﺪاﯾﺖ ﮔﻤﺮاھﺎن و دﻋﻮت اھﻞ
ادﯾﺎن و ارﺳﺎل ﻣﺮﺷﺪﯾﻦ ﻻﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﻠﺪان و ّرد ﺷﺒﮫﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﮫﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن.
ﺗﮫﯿﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﻋﻠﻤﺎی
دﯾﻦ و ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﻃﻘﯿﻦ ﺧﻮش ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ
ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ھﯿﺌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻔﻘﺎت اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ
دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزرس اﺻﻼح ﮐﺎرھﺎی آنھﺎ ﺷﻮد و ﯾﮏ ھﯿﺌﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درﺟﺎت و ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪھﺎ را از
روی ﻟﯿﺎﻗﺖ و اھﻠﯿﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ.
ّ
ﺗﮫﯿﮥ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ اﻣﻮال ﺧﯿﺮﯾﻪ و وﺟﻮھﺎت ّﺑﺮﯾﻪ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ھﯿﺌﺘﯽ
ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و دﯾﺎﻧﺖ و ارﺑﺎب اﺻﻼح و اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺟﻤﻊ اﻣﻮال ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺧﯿﺮات و ّ
ﻣﺒﺮات و ﺧﻤﺲ
و زﮐﺎت ...ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از روی ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ و دﻓﺘﺮ و ﺣﺴﺎب و ﺑﺎزرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و
ﮐﺸﻒ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻘﺪﺳﻪ روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ اﻧﺪک ﺗﮫﻤﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺸﻮد...
در ﻣﺮاﮐﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺷﻌﺒﻪھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ در اﻣﻮر ازدواج
و ﻟﻮازم ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی زﻧﺎن و ﺷﻮھﺮان و اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و اﻃﻔﺎل و ﺗﺸﯿﯿﻊ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﻨﺎزه و ﮐﻔﻦ ودﻓﻦ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰا و ﻣﺎﺗﻢ ﺳﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ،ﻃﺒﻖ
ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد...
در ﻣﺮاﮐﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺷﻌﺒﻪھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ادارۀ ﺑﺎزرﺳﯽ از اوﻗﺎف ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽھﺎ
و ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﻮ آنھﺎ و ﻣﺎﻧﻊ از
ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻣﻌﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮوط واﻗﻒھﺎ داﯾﺮ ﺷﻮد...
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ و اﺧﻼص ﻧﯿﺖ ﻣﺄﺟﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
وﺳﺎﺋﻞ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﻨﺎﻣﻪھﺎ و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رادﯾﻮھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﺮ
ﺧﻄﺒﺎ و ﺗﺪرﯾﺲھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ رد آن را ﺑﻪ اﺣﺴﻦ وﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ﮐﯿﻔﺮ آن را از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ...
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﻈﺎر ﻣﺮاﮐﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺷﻌﺒﻪھﺎ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎم اﺣﻮال ﺳﺎدات و
ذراری رﺳﻮل ج ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊھﺎﯾﯽ از ﺧﻮﺑﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ ﺷﺠﺮهھﺎی اﻧﺴﺎب و ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞھﺎ و اﻓﺮاد آنھﺎ را ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و وﺟﻮه ﺧﯿﺮﯾﻪ
را ...ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﺟﻮھﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ و اﻣﻮال ﺧﯿﺮﯾﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮ ع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﺲ و
زﮐﺎت و آﻧﭽﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﯿﺖھﺎ و اوﻗﺎف ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮارد
ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻣﺼﺎرف ﻣﺼﺮوف ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ و واﻗﻒ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﯿﺮات و ﺻﺪﻗﺎت و اﻋﺎﻧﺎت و ﺗﺒﺮﻋﺎت
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ھﯿﺌﺘﯽ از ﻋﺪول ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﺮف ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺨﺎص ،ﻋﻤﻮم ھﻢ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ...از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎپ ﯾﺎ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻤﮥ
ﻧﺎدره ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪۀ ﻧﺎﻓﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎی داراﻟﻌﺠﺰه و داراﻟﺼﻨﺎﻋﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و...
ﺗﮫﯿﻪ دواﺋﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻣﺮﮐﺰھﺎ و ﺷﻌﺒﻪھﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ّ
اﺧﻮت دﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪھﺎی ھﺮ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ و ھﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ و ھﺮ ﺷﮫﺮی ﺑﺎ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ھﺮ
ﻓﺮد ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ و اﺻﻼح ذات
اﻟﺒﯿﻦ و ﺗﺮاﺳﻞ و ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮق ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﯿﻨﻪ و
ﻋﺪاوت و زﯾﺎدﺗﯽ دوﺳﺘﯽ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دواﺋﺮ رﺳﻤﯿﻪ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺮای ﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺞ اﺧﻮان و دﻓﻊ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی از ﺿﻌﻔﺎ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن .ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﻀﺮات ﺣﺠﺞ اﺳﻼم و ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن
اﻧﺎم در اﯾﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺪس ﻗﺪمھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽھﺎ را در اﺛﺮ
١
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﮫﻤﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ،در ش  ۳۳ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻧﺘﻈﺎم و اﺻﻼح روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ و اداﻣﻪاش
در ﺷﻤﺎرۀ ) ۳۴آﺑﺎن  (۲۴ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی از ﻗﻢ ،ﻧﺎمھﺎی ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ش  ۳۳و  ۳۴و ۳۵
ﺳﺎل دوم آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ھﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ در آذر
 ۲۵ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ،از ﻗﻮل وی ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰی
روﺣﺎﻧﯿﺖ« در ﺗﮫﺮان و ﺷﻌﺒﺎت آن در وﻻﯾﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ٢ .ﻧﺎمھﺎی ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم
)س  ،۴ش  ،۱ص  (۱۶ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رد ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رواج ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ
ّ
»ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯿﺖ« و »ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﭙﺮدازد .ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن،
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء در ﻧﺠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده و درﺑﺎرۀ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯿﺖ از وی ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ھﻢ در
ً
ﭘﺎﺳﺦ وی ﻧﺎمھﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ »ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ«
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .وی اﻓﺰوده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺮﮐﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ »ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ
٣
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﮔﺮدد« ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء از ﭼﮫﺮھﺎی روﺷﻦ و وﺣﺪﺗﯽ دورۀ اﺧﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ
ھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻀﻮردر ﺳﻄﺢ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از او ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .آﺛﺎر وی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻔﺮھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ از
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،۳۰ص .۱۱
 -٢ھﻤﺎن ،س  ،۳ش  ،۴۰ص .۳۷
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س ،۴ش  ،۹ص ۱۷ـ.۱۸

۱۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮ و ﺗﺪرﯾﺲ در اﻻزھﺮ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻌﺘﺪل او درﺑﺎرۀ ﺗﺸﯿﻊ ،وی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﮑﻮر و ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺣﻮزۀ ﻧﺠﻒ و ﺟﮫﺎن ﺗﺸﯿﻊ در اﯾﻦ دوره درآورده اﺳﺖ.
درﮔﺬﺷﺖ وی در  ۲۸ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۳۳در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﺎن ﺑﻮد ٢ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاراﻧﮥ
٣
وی در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎرش ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد.
ﮐﺘﺎب وی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ» :آﺋﯿﻦ ﻣﺎ ،ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب اﺻﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ و اﺻﻮلھﺎ و درﺑﺎرۀ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد« ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ از وی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب زﻣﯿﻦ و ﺗﺮﺑﺖ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۹ش ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺴﺮوی )ﺧﺴﺮواﻧﯽ( در
ٌ
ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺒﺬة ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ را
ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ )م۱۳۶۸ش( از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وی در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن
ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺸﮫﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ھﻢ در ﺷﮫﺮﯾﺎر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد  ٤و ﭘﺲ از آن از ﻣﻌﺪود روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺳﺮﺷﻨﺎس و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از رﺟﺎل دوﻟﺖ راﺑﻄﻪ
داﺷﺖ .ﻣﺎ درﺑﺎره وی ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه وی در ﺳﺎواک
٥
ﺑﻮده ،ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
١

 -١درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی درﺑﺎره وی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ در:
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺻﺺ ۷۵ـ .۸۴درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺻﻼﺣﯽ او در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﮑﺬا ﻋﺮﻓﺘﮫﻢ ،ج  ،۱ص ۲۴۶ـ.۲۴۷
 -٢ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼع دﻗﯿﻖ دارد ﮐﻪ وی را در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -٣ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :راه اﺳﻼم ،ﺑﻼی اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ص .۶۵
 -٤ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ش ۱۳ـ) ۱۴ﺑﮫﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۱۳۷۹ص .۳۱۰
 -٥درﺑﺎرۀ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ش ۱۳ـ) ۱۴ﺑﮫﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (۷۹و ) ۱۷ﺑﮫﺎر  .(۸۰در
آﻧﺠﺎ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن وی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎدی
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻼشھﺎﯾﺶ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻣﺼﺪق از زﻧﺪان و ﻏﯿﺮ آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .وی از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎردھﻢ ﺗﺎ ھﻔﺪھﻢ و ﻧﯿﺰ دور اول و دوم ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اردﺑﯿﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۱۹۳

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی )م ۱۳۴۴/۱۶ش( ﻧﯿﺰ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺮﺷﻨﺎس ،و
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻋﺎﻟﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرس و ﻣﺼﺪق رﻓﺖ و آﻣﺪ و ھﻤﺮاھﯽ و ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ .وی در اﯾﻦ
اواﺧﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ
١
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ.
ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ دوره را ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی دﻓﺎع از دﯾﻦ و اﺣﯿﺎی آن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﺷﻤﺎر ﻓﺮاوان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺴﻠﯽ از ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ ﮐﻪ دوران ﺳﺨﺖ رﺿﺎﺷﺎه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪودﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی آﻧﺎن
ﻣﺮور ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اردوﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪی را در
ﺳﺎل ) ۱۳۲۹ﮔﻮﯾﺎ در اروﻣﯿﻪ »رﺿﺎﺋﯿﻪ«( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﻋﯽ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﻧﺎم آن را ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺤﺜﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻗﺮآن و ﺳﯿﺎﺳﺎت ،ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن و
اﺣﺘﺮام اﯾﺸﺎن ،و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﻼم.
 -۶ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ دﻫﮥ  ۲۰و ۳۰

ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم از ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﺮازی )م ۱۳۲۴ش۱۳۶۴/ق( از ﻣﻌﺪود ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از دوره رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﺷﯿﺮاز ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎل ﺷﺮوع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن  ۱۳۴۱ق ۱۳۰۲/ش ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .ﺻﺪر ھﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﺮازی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وی از ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز و از ﻋﻠﻤﺎ و وﻋﺎظ و ﻣﺮدی روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻪ و در اواﯾﻞ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۲۴ش در ﺷﮫﺮ ﺷﯿﺮاز ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ٣ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎی ﻣﺪﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻤﺎرۀ ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدھﻢ در ﻣﮫﺮ ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﺑﺎ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﺗﮫﺮان.۱۳۷۶ ،
 -٢ھﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ،در ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف
ﺳﺮﺑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ھﻤﺎن ،ص  ۲۴۴و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺳﺨﻦ ﺳﺮاﯾﺎن ﻓﺎرس ،رﮐﻦ زاده آدﻣﯿﺖ )ﺗﮫﺮان (۱۳۴۰ ،ج
 .۱۴۹ ،۴در آﻧﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺆﻟﻒ ھﻢ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۹۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﮫﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ١ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ از ﻣﻘﺎﻻت درج ﺷﺪه در
آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ھﺪف از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت وارده ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ّ
دﯾﻨﯽ و دﻓﺎع ﻣﺘﮑﻠﻤﺎﻧﻪ از اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ،دﻓﺎع از
ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ﭼﺎپ
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺮﺧﯽ از اروﭘﺎﯾﯽھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮآن  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ
آن را در داﯾﺮۀ ادﺑﯿﺎت ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ روش دﻓﺎع از دﯾﻦ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث آن ﺑﻪ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﺣﻮزوی در دھﻪھﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد.
در واﻗﻊ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻻﺳﻼم ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در دﻓﺎع از اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم آن ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﮕﺮهھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺲ از دورۀ ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدی در دﻓﺎع از ﺣﺠﺎب در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آن ﻣﻘﺎﻻت را در
رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ
ﻧﺎمھﺎی اﺟﺎزۀ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ اﻣﺎم را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ اﯾﺸﺎن
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺎد ،ﭼﻮن ﻣﺠﻠﮥ ﺟﻠﯿﻠﺔ دﯾﻨﯿﺔ اﻻﺳﻼم
ﮐﻪ از رﺷﺤﺎت ﻗﻠﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﯿﻞ و ﻓﺎﺿﻞ ﻧﺒﯿﻞَ ،ﻋﻠﻢ اﻻﻋﻼم ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﮑﻼم ،ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم،
آﻗﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﯿﺮازی داﻣﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪاﺗﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای ارﺷﺎد ﺟﻤﺎل)ﮐﺬا.
درﺳﺖ آن :ﺟﮫﺎل( و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﻻت ّ
ﻣﻀﺮۀ اھﻞ ﺿﻼل و دﻓﻊ و رﻓﻊ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذھﺎن
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻋﺎدی دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ،ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻨﻈﯿﺮ ،و ﺗﺮوﯾﺞ و ﻃﺒﻊ
ّ
اﺳﻼﻣﯿﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﻮان ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ
و ﻧﺸﺮ آن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﻮاﯾﺪ ﺟﻠﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮥ ّ
دﯾﻨﯿﻪ ،ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺎﻧﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺑﺬل ﻣﺎل در ﺗﮫﯿﮥ
وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ آن از اوﺿﺢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ و اﻇﮫﺮ اﻓﺮاد وﺟﻮه ﺑﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اداﻣﮥ آن اھﺘﻤﺎم ﻧﻤﻮده ،از ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺻﺮف وﺟﻮد ﺣﺘﯽ از زﮐﺎت و
اوﻗﺎف و وﺻﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آنھﺎ وﺟﻮه ّﺑﺮﯾﻪ اﺳﺖ ،درﯾﻎ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
 -١ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎرهھﺎی آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺪه از
ﺷﻤﺎرهھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ دو ﺷﻤﺎره را دﯾﺪم.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺳﮫﻢ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت اﻣﺎم÷ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺄذوﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ آن را ﺻﺮف
١
اﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﺒﻮل و ﻣﻤﻀﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪای
ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره آﺑﺎن و آذر ﺳﺎل
 ۱۳۲۰دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ درج ﺷﺪه ﮐﻪ دوﻣﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻻت دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد .در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻔﺴﯿﺮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای در ﺑﺎرۀ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۲۰و  ۱۳۲۱ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .در ﺷﻤﺎرۀ ھﺸﺘﻢ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۲۱ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ از ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ،ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻗﺎی ﻣﺒﺸﺮی ،و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ دارد.
ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺐ در اروﭘﺎ از ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺷﻤﺎره ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۲۱اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی دھﮥ ۲۰ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت از ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی در اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻘﺎﻻت دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺜﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻓﺎع از دﯾﻦ ،اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ،اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از آﻧﺎن ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ـ روﺣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اروﭘﺎ و اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪھﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﺷﻨﺎس ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﮥ دوم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه درﺑﺎره ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ و ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت اﯾﺮان ،ج  ،۱ص  .۲۴۳ﺻﺪر ھﺎﺷﻤﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺷﻤﺎرۀ ۵۱
روزﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان آزاد ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ّاول ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ
ﻣﺴﻠﻢ ﻃﺒﻖ آن اﺟﺎزه داده وﺟﻮه زﮐﺎت و ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺮدد و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎدی از
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﺣﺰاب دورۀ رﺿﺎﺷﺎه) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۸۰ ،ص .۱۳

۱۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ١ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻢ و اﺳﻼم از ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ ھﯿﻮی اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﯿﺎت،
٢
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﺑﻮد.
ّ
ﺣﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی
اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺣﺲ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ زاوﯾﻪ در اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ،
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺴﻠﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان از اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻤﯽ  ٣و ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻧﮕﺎه اروﭘﺎﺋﯿﺎن )ﻧﻮﺷﺘﮥ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺎﺋﻤﯽ
٤
ﺗﮫﺮاﻧﯽ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮق روﺳﯽ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ،
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯽﺷﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زاوﯾﮥ دﯾﺪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮدهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ
٥
ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزهای ﺑﻮد.

 -١ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن« از ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﯿﺮازی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم
ﺳﺎل  ،۳ش  ،۳ص ) ۱۰و اداﻣﮥ آن در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ را در ﻗﺮآن
ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﻪ  ۱۶ﺳﻮرۀ ﻧﺤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﮫﺪاﺷﺖ در
اﺳﻼم از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ھﻤﮥ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻢ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۳ش  (۷ ،۶ ،۵ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﯾﻦ و داﻧﺶ« .ﺧﻮد ﺷﮫﺎب
ﭘﻮر ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﮫﺎدت ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺧﻮﺑﯽ روزه« ) ﺗﮫﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن
ﺣﮑﻤﺖ.(۱۳۴۰ ،
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۴ص ۷ـ.۹
 -٣وی از ھﻤﺮاھﺎن ﻓﺮوھﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از درﮔﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﻌﺪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ وی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎواک ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﻪاش رد ﺷﺪ .وی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮫﻢ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد
ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۸
 -٤ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۲۳ﺗﺎ  ۲۵اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ»ﺣﻘﻮق از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺮح آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﮫﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮد) .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۲ص .(۲

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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آﺋﯿﻦ اﺳﻼم

ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل
١
 ۱۳۲۳ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اداری ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی اﻧﺘﺸﺎر ،ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﯾﻨﯽ و
دﻓﺎع از دﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮان ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮادر وی ﺷﮫﺮت دارد ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪھﺎی اﯾﺮان دارای ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ
٢
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺣﺎج ﺳﺮاج ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ راﺗﺐ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد و از وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﺸﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ در ﺑﺎره ﺣﺠﺎب و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺦ ،آﯾﻨﮥ ﻋﺒﺮت اﺳﺖ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ﺳﺨﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮھﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﺮآن ﻣﯽﺷﻮد ،در
اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎ از ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﺟﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺟﻠﻮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ «.آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ۷) ۵اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ،(۲۴ص
۶ـ ۷اﻗﺪام ﻧﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۱۴ﺻﺺ ۱۱ـ ۱۳در واﻗﻊ ﺣﺎج
ﺳﺮاج ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺮ آﻣﺪه و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش در ﻃﻮل ھﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد) .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲۰ص  (۱۲ﺣﺎج ﺳﺮاج در ش  ۲۱ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ
دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان رﺳﯿﺪه ،آن را »ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ داﯾﺮۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از اﻧﺤﺮاف ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ «.وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ھﻢ ﺑﮑﻨﺪ.
 -٢ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ،ص ) ۵۲ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ وﺟﻮد ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دﻣﯿﺮﭼﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( .ﻧﺼﺮتاﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺑﺮادرش ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎدی ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد .ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی دھﻪ ﺷﺼﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮادرش ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺗﯿﺮﻣﺎه
 ۱۳۶۰ﺗﺎ  ۱۳۶۹اداﻣﻪ داﺷﺖ )ھﻤﺎن ،ص  .(۱۲۴ﻣﺮﺗﻀﯽ در ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۱۳۷۷درﮔﺬﺷﺖ و در ﺷﮫﺮ
ﮐﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﻧﺼﺮتاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺳﻤﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ ،دﺑﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ،ص  (۲۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن از زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﮐﻪ در دھﻪ ھﻔﺘﺎد ﺑﻮده ،آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارم.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ّ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻤﺘﻊ و ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از ﺳﻮی اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺳﺎل» ۲۴در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎمھﺎی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم را ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪه«  ١ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا
ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ٢ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ  ٣و ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری و
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ٤ ،راﺷﺪ  ٥و ﺟﺰ آﻧﺎن اﻧﺘﺸﺎر
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۶ص .۷
 -٢ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای )ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۲۳ق( از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ دوره و از ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﮫﺮ ری ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۷۴ش در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ
داﺷﺖ.
 -٣ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﻓﺎﻣﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﻋﻼﺋﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ(
در ﺳﺎل اول ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ درﺑﺎره ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن دﯾﻦ و اﺳﺎس دﻋﻮت اﻧﺒﯿﺎ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪه ﺑﺮ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﻧﺸﺮﯾﻪ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ .ھﻤﮑﺎریھﺎی وی ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺴﺘﻤﺮﺑﻮده و در اﻏﻠﺐ ﺷﻤﺎرهھﺎ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،از وی درج ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ھﺮ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  ۳۳ﺳﺎل ﺳﻮم،
ﺷﺼﺖ و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮ آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮ ح
ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ« در ش  ۱۷ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ،ص  ۱۵داده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ درسھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی وی ھﻢ در
ﺟﻤﻊ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﺧﺒﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ از وی ﭼﺎپ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﮔﺰارش ،ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب ﯾﻮﺳﻒ زاده ،در ﺣﻀﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و
اﻋﻀﺎی »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﺑﻪ ﺷﺮف اﺳﻼم ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﭼﮫﺎرم ،ش  ،۳۶ص ۱۴
ﺧﺒﺮ آن را درج ﮐﺮد.
 -٤ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ آن آﻗﺎی ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﺑﻮد ـ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن دو از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اداره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۳۸ص  ،۱۲س  ،۴ش  ،۲۳ص  .۷در ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮫﺮم ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻧﮫﺎدی ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ
ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﯾﮑﯽ »اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی »ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ و
ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺣﻘﯿﻘﺖﮔﻮی آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺪﯾﻞ و ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد« .آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۴۶ص .۱۰
 -٥ﺧﻄﯿﺐ ﻣﻌﺮوف ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ راﺷﺪ ھﻢ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺟﻮان دھﮥ  ۲۰در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد،
و ھﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺒﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در دھﮥ ﺳﯽ در رادﯾﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺬھﺒﯽ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺳﻼم درﺑﺎرۀ زن و
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد ١ .در ﺑﺎب ﺣﺠﺎب ،ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن
داﺷﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در رادﯾﻮ در دھﮥ  ۴۰و
 ۵۰ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داد ،از ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزان ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺷﺪه و ﻣﻨﺰوی ﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ )ﮔﻮﯾﺎ
ﺳﺎل  (۱۳۴۳در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎه رﻓﺖ ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ روی ﭘﺎی
ﺷﺎه اﻓﺘﺎد و دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ راﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ارﺷﺎد  ،ص ) (۴درﺑﺎره دﻓﺎع وی از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻘﺎﻻت راﺷﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﮥ ص  (۲۷درﺑﺎره
ﺳﺨﻨﺮانھﺎی وی در رادﯾﻮ ھﻤﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنھﺎ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرز ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد.
 -١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »زن در اﺳﻼم« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ »ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم«
در ش  ۵) ۲ﻓﺮوردﯾﻦ  (۲۳ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ دوم در ش  (۱۳۲۳/۲/۹) ۷ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﻌﺪی در ش ،۱۰ ،۹
 .۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۱ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﻤﺎرهھﺎ  ۹) ۱۶ﺗﯿﺮ  (۲۳و  ۱۶) ۱۷ﺗﯿﺮ  (۲۳و ۲۳) ۱۸ﺗﯿﺮ
 (۲۳و  ۲۷)۲۳ﻣﺮداد  (۲۳اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﺤﺚ »زﻧﺎن و ﺣﺠﺎب« ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ در ش ) ۲۰ص (۴ﯾﮑﯽ از آن ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ش  ۱۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»آزادی زن در اﺳﻼم« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺮۀ رھﺒﺮی در ش  ۲۱ﭼﺎپ ﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ش  ،۲۳ص » ۷در
اﻃﺮاف ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ« و ھﻤﺎن ﺟﺎ ص  ۶ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »در اﻃﺮاف ﺣﺠﺎب و ﻗﺮآن« و ص ۷
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺠﺎب« در ش  ،۲۴ص  ۷ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺎﻧﻮ اﯾﺰدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ای زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن« در ش  ۲۶ص  ۵ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﺳﻼم و ﺑﺎﻧﻮان اﻣﺮوز« از ﺻﺒﺎح ﮐﺎزروﻧﯽ ،در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ،ص
 ، ۷ﻣﻘﺎﻟﻪ »در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺠﺎب« .ش  ،۳۰ص  ۶ﺷﻌﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺘﻮری زن« از ﺑﺎﻧﻮ ﻋﺼﻤﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۴ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﮐﻔﯿﻞ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاد ﮐﺮد و
ﮔﻮﯾﺎ درﺑﺎره ﺣﺠﺎب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش ،۱۵
ص  .۱۱ﺑﺤﺚ ﺣﺠﺎب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻨﯽ از ﻓﺘﺎوی ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ درﺑﺎره
ﺣﺠﺎب )در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﮋه ﻧﺎمھﺎی از ﺳﻮی ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ آن
ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۶ص  ،۱۹ش  ،۳۷ص  .۸ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻔﺼﻠﯽ ھﻢ در دور دوم ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺎم زن در اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶھﺎی آن ﻣﻮرد ا ﻋﺘﺮاض ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ھﻤﺎن زﻣﺎن در روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺳﻮی ﺣﺰب زﻧﺎن اﯾﺮان داﺋﺮ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رواج
ﭼﺎدر درج ﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ش  ،۲۲ص  ۵ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .درج ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﺑﺎب ﺣﺠﺎب اﺳﺖ )آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،۲۵ص  (۳زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺻﺪر
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺨﺖﮐﻮش دﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺠﺪد ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﮕﺎﺷﺖ ١ .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ درﺑﺎره
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﺳﻮاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ٢ .ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم،
دﺷﻮاری اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺎﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﺻﻼح ﮐﺸﻮر وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺷﻮم آن دوره از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮود ٣ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره از آن ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم آن از اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻇﮫﺎر

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر اﯾﻨﮑﻪ
وی ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارد ،او را ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪاﻧﺪ .در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر در ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم و اروﭘﺎ )ص  (۲۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد )ﺗﮫﺮان،
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ (۱۳۴۲ ،اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و ﻓﺘﻮای دو ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﺪرس
ﺻﺎدﻗﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ را در ذﯾﻞ آن درج ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ درﺑﺎرۀ ﺣﺠﺎب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ از اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ دوم ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۱۳۲۶ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »وﺟﻮب ﺣﺠﺎب از ﺑﺪﯾﮫﺎت اﺳﺖ« از ﺻﺪﯾﻘﮥ واﺣﺪی درج ﮐﺮد.
ﻧﺸﺮﯾﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدﺗﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و در ﺷﻤﺎرهھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎل دوم ﺧﻮد اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشھﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره درج ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۲۶ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺪای زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎد ﮐﺮد و روز ھﻔﺪھﻢ دی ﻣﺎه را
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻧﻘﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺠﺎب« در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺳﺎل دوم،
ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۱۲) ۵۶دی ﻣﺎه  (۲۶ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۶۴اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﻧﺪای ﺣﻖ« ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره زﻧﺎن وﺣﺠﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﻔﺪھﻢ دی روز اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ زﻧﺎن از ﺷﻤﺎره  ۱۷۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ۲۳) ۱۸ﺗﯿﺮ  (۱۳۲۳ص  .۴ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﺘﺸﺎر آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ آن در آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش اول )،(۱۳۲۴/۱/۱۰
ص .۴
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۶ش .۶ ، ۵
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،(۱۳۲۳/۲/۱۶) ۸ص .۲۱

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺷﮕﻔﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﺣﯿﺎی اﺳﻼم و ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ  ١داﺷﺖ ،ﻓﺮاوان در ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺑﻪ رﻏﻢ آن دهھﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﺪم ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ٢ ،در ﻇﺎھﺮ ﺗﻌﮫﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﺎری ﻣﻤﻠﮑﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ـ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد  ۲۵ـ رﺳﻤﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮد ٣ ،و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ،ﻧﺎﻣﮥ آﻗﺎی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ را در ﺳﺘﺎﯾﺶ وی ﭼﺎپ ﮐﺮد ٤ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺷﺎه در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
٥
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ اﺧﺒﺎری از ﺷﺎه و ھﻤﺪﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
 -١از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﭼﺎپ ﺷﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺤﺚ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻣﯿﻨﻪ ھﺮﭼﻪ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮد
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۶ش .۱۲
 -٢ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۳ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ،اﯾﻦ ﺑﻮد »ﺳﯿﺎﺳﺖ از دﯾﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ش  ،۱۹ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ
ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .در ھﻤﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ از »روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ »در از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ «.ﻣﻘﺎﻟﮥ »دﯾﻦ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﺷﻤﺎرۀ  ۲۵ﺳﺎل ﺷﺸﻢ از ﻣﺤﻤﺪھﺎدی اﻧﻮاری ھﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ» ،ﯾﮑﯽ از
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را از دﯾﻦ ﺟﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ «...اﯾﻦھﺎ ﺟﻤﻼت آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ص  ،۱۹ص .۴
 -٤ھﻤﺎن ،س  ،۳ش  ،۴۰ص .۶
 -٥در واﻗﻊ در آن روزﮔﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻀﻮر ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪه و وزراﯾﯽ ھﻢ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ داﺷﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﻨﺎحھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ
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ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از اﻓﮑﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﯾﻨﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ١ .در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺮوی در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻃﺮح دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺗﻮاﻓﻖ آن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ٣ .ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ١ ،ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻗﺎﺑﻞ
درﺑﺎر ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ .در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮد را رو در روی درﺑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ش ،۱۰
ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ،آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ص  ،۳درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،آن ھﻢ در روزھﺎی ﭘﺲ از
ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺰب دﻣﮑﺮات در آن دﯾﺎر ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دوﻟﺖ و ﺷﺎه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﺎه دوﺳﺘﯽ اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﯿﺮد ھﺮﮔﺰ زواﻟﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد«
وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را از ﺷﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن »ﻓﺸﺎر
ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻣﻀﺮات ﻻﻣﺬھﺒﯽ را« در دورۀ ﭘﯿﺸﻪ وری دﯾﺪﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت دﯾﻨﺸﺎن از
دﺳﺖ ﻣﺰدوران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از ﺷﺎه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در
ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻌﺪ )ص  ۳ـ  (۴اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ« ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺤﺸﺎ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺷﺪ .از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج آورد،
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻣﻨﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﯿﺒﻪای ﺳﻨﮕﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ آن روز ھﻨﻮز ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻣﺪرﺳﮥ ﻃﺎﻟﺒﯿﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺷﺎه
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۱۰ص .۱۰
 -١ﻧﺸﺮﯾﮥﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ را
ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ او اﺧﺘﺼﺎص داد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر در
ﺷﻤﺎرۀ  ۲۸ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺳﯿﺪ ﻫﺒﮥاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،۲۸ص  .۱۷اوج اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۴ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی
در  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ آن ﺳﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﺳﺎل و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎرۀ اول و دوم ﺳﺎل  ۲۵ھﻢ
اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﺮوی ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم )ص  (۱۲ ،۱۱و ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ )از
ﺟﻤﻠﻪ ش  ،۶ص  ،۲ش  ،۸ص  ۱۲ ،۱۱و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ( ﺗﻠﮕﺮافھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺑﺎ اﻣﻀﺎھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﺮوی و ﻟﺰوم آزاد ﮐﺮدن ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻗﺘﻞ او در آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم درج ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﮫﺎن ﭘﺎک ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر
ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺎل  ۲۶ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ) .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۱۱ص .(۷
 -٣اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﻦ و
داﻧﺶ )ازﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ دزﻓﻮﻟﯽ( در آن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ )ش  ،۱۵ﺧﺮداد  ،۱۳۲۳ص ۲۷ـ (۳۰ﮐﻪ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ ـ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﺎل  ۲۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎری اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺻﺪای ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را
درآورد ٢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻤﮑﺎریھﺎی ادﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ )درﮔﺬﺷﺖ در ﺳﻮم آﺑﺎن ﻣﺎه  (۱۳۷۱ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺳﺎل اول و دوم وﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺳﺎل ﺳﻮم ،آﺛﺎر ﻣﻨﻈﻮم و
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪی از وی درج ﻣﯽﺷﺪ ٣ .ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﻟﻄﯿﻒ او در ﺑﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ زﻧﺎن در

ھﺪﻓﺶ ﻧﺸﺎندادن ﺗﻮاﻓﻖ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ
ﻋﻼﺋﯽ درﺑﺎره »روزه« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر آن را ﺑﺮ ﺑﺪن از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد) .ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن درآﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۳ص  (۹ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان در اﺳﻼم« در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺠﺪھﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ آن
در س  ،۴ش  ،۳۴ص  ۸ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -١ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ اﺻﻼح« در ﺷﻤﺎرۀ  ۲۴ﺳﺎل دوم ،ص ۱۲ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
اﺣﻤﺪ ﺷﮑﺮﯾﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت
در ش  ۳۳ﺳﺎل دوم ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ھﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ
و ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪاﯾﯽ اداره ﻧﺸﻮﻧﺪ ،در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﻣﻨﺎﻃﻖ روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﺮ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻏﺎﺻﺒﻪ و ﺟﺎﺋﺮه اﺳﺖ« .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س ،۲
ش  ،۳۸ص.۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ۲ش  ،۳۷ص  ،۴ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را آﻗﺎی ﺣﺎج
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﮑﻮ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﮫﺪه دار
ﺑﻮدﻧﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۳۶ص  (۵اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
 -٣ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﺎﻟﺐ ،ﻗﺼﯿﺪۀ او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺪ و ﻣﻮﻋﻈﻪ« ﺑﻮد ﮐﻪ در وﯾﮋه ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،درج ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺒﻌﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﺮود
در ش  ۱۹ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺼﺎﯾﺪ از وی در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﺳﺮوده ،ھﻤﺎنھﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺳﺮوده
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮود ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ :ﺷﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ /ﮐﻪ
ھﻢ دﯾﻦ دھﺪ ھﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ« را در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﺳﺮود ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ۵۷ :ﺳﺎل ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﮫﺮان،
دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۷۹ ،ص .۲۵

۲۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﻮد ١ ،ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮی از وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻟﺰوم ﻣﺮﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ« در ھﻤﺎن
ﻧﺸﺮﯾﻪ درج ﺷﺪ ٢ .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎ ل ۱۳۲۶و  ۱۳۲۷ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آن ھﻢ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن وﯾﮋه ﭘﺮداﺧﺖ و در
٣
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﺷﻮاریھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ وﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪی از آن
ﻧﻤﯽﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۲۴ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺧﺒﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ را داد ،ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر
آن را ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻨﺪ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول
ﺗﮫﺮان و ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺳﺖ ،در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ۴ ،۴۲درج
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﻦ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان در ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﮥ ﺑﺰرگ ﮔﺮاور ﺷﺪه و ھﻤﺮاه ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ھﻢ در ش
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ،۲۸ص .۲۱
 -٢ھﻤﺎن ،س  ،۱ش  ،۴۶ص  ،۵اﺷﻌﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﻟﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﯾﻪھﺎی ادﺑﯽ و ھﻢ دﯾﻨﯽ ،در
ﺳﻄﺤﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .وی زﺑﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﺟﺮﯾﺎن دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم در ﺣﺎل
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﻮد .دو ﺳﻪ ﺑﯿﺖ از اﺷﻌﺎر وی را ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻟﺰوم اﺣﯿﺎی دﯾﻦ در اﯾﻦ دوره
دارد ،از آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۳ش  ،۴ص  (۱۲درج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﮕــﻮش ﻣﻠــﺖ اﯾــﺮان ﭘﯿــﺎم ﻣــﺎ ﺑﺮﺳــﺎن
اﯾــﺎ ﻧﺴــﯿﻢ ﺳــﺤﺮ ﺧﯿــﺰ و ﯾﮑــﺪم از ره ﻟﻄــﻒ
ﺑﮕﻮ ﮐـﻪ ﺳـﺨﺖ ﻓﮑﻨـﺪه اﺳـﺖ دﺳـﺖ ﺑﯽدﯾﻨـﯽ

ھﺰار ﻋﻘـﺪه ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺧـﺮد وﮐـﻼن

دوﺑــﺎره در ﭘــﯽ اﺣﯿــﺎی دﯾــﻦ ﮐﻨﯿــﺪ اﻗــﺪام

ﺑﻪ رأی روﺷﻦ و ﻋـﺰم ﻣﺘـﯿﻦ و ﻓﮑـﺮ ﺟـﻮان

اﮔــﺮ ﮐــﻪ ﻣﺸــﮑﻞ ﻣــﺎ اﺗﺤــﺎد اﺳــﻼم اﺳــﺖ

ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد آﺳـﺎن

ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺗﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻠـﮏ ،ﻣﻠـﮏ اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ

زدﯾﺪه ﺟﻠـﻮۀ اﺳـﻼم از ﭼـﻪ روﺳـﺖ ﻧﮫـﺎن

 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۴ص  ۱۸و ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ
در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره در  ۳۱اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۲۷ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد )آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش  ،۷ص (۲ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ﻧﯿﺰ در
ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﻣﻘﺎﻻت و اﺷﻌﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داد .ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺒﺎرزات
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮد،
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﭘﯿﺎمھﺎی آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﺳﺎل  ۱۲۹۹ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر  (۱۳۳۰ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آنھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺎره ﻣﺮاﮐﺶ ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﻣﺼﺮ
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪھﺎ و اﺳﻨﺎدی از اﯾﺸﺎن در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۰۵

 ۴۱ﺷﺮﺣﯽ از وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ،درج ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﻌﺮ ﺳﺮودهاﻧﺪ! ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ در ش  ۴۲ﺳﺎل دوم ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ .از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج
ﺳﺮاج ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ آن را از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﺸﻨﻮد ﮐﻨﻨﺪه درﻧﺸﺮﯾﻪ
درج ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎ آذر ﺳﺎل  ۲۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ش ۴۳ﻧﺎمھﺎی از
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درج ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺳﻪ ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد آزاد ﮔﺸﺘﻪ و وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﻧﺸﺮ روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ روزﻧﺎﻣﮥ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق و دﻓﺎع از ﺣﻮزۀ
دﯾﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺘﮑﻔﻞ اﺳﺖ ،ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب روا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺮف وﺟﻮه ﺧﯿﺮﯾﻪ در اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١ «.ﻋﻠﻤﺎ و
٢
ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
٣
ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮور ﺷﺎه در  ۱۵ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۲۷دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا
درﺟﯿﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺨﺮآراﺋﯽ ـ ﺿﺎرب ﺷﺎه ـ ﮐﺎرت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎل  ۲۸ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ھﻤﭽﻨﺎن در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ،دورۀ دوم ﺧﻮد را از ھﻔﺘﮥ آﺧﺮ آذر ﻣﺎه  ۱۳۲۲ش آﻏﺎز ﮐﺮد .از اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎذﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮ دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۴۳ص (۱۳۲۴/۱۰/۲۸) ،۴
 -٢ھﻤﺎن ،س  ،۲ش  ،۴۵ص .۱۱
 -٣ﺑﻪ ﮔﺰارش آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۵ش  (۲۳درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﺮور و ﻣﻮﺿﻊ ھﻮاداراﻧﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﺳﺎل ۲۷ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺮور ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ در ﻣﺠﻠﮥ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ش  ۹و ۱۰ﮐﻪ در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۲۸اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮور در اﺳﻼم«
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی )آﯾﺖاﻟﻠﻪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺗﺮور اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺪﻧﺪ ١ .ﻣﺤﻞ اداره ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرهھﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺤﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ّ
ﮐﺮ و ّﻓﺮ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزۀ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻤﯽداد ٢ .ﺑﺮﺧﻮرد آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ درﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺬﺷﺘﻪ آرام ﺑﻮد؛  ٣ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺒﺎر آن را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ در ّ
ﺣﺪ ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ درﺑﺎر داﺷﺖ ٤ .ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﯿﺮ ـ ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۵۸ﭼﮫﺎر ﺷﻤﺎرۀ آن ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ روی
ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎرۀ دوم آن ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،دو ﺷﻤﺎره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
٥
و آﺧﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.

 -١از اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎذﻗﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زن از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در
 ۱۳۲۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮاﺿﻊ وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ دﻓﺎع از ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ زن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ص  ۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺳﺎل  ۱۳۱۴در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان دارای ارزش و اھﻤﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در  ۱۷دی
ﻣﺎه ﺳﺎل ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ! ﺑﺎ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﻃﯽ ﺻﻔﺤﺎت ۱۶۰ـ ۱۷۱از ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﮐﺮده و آن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ
واﺟﺐ و ﻻزم ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
 -٢ھﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در اواﺋﻞ ﻧﺸﺮ آن ،ﺑﻪ ﻧﺪرت روی
ﻣﻘﺎﻻت درج ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﭼﮫﺎر دھﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻃﺮح ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل در اﯾﻦ دوره ﮐﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد.
 -٣ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ش  ۵۹ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ھﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ.
 -٤از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺗﺴﻠﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﺷﺎه درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی.
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۸ش  ،۴۳ص  (۱۴آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪ ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ،ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره اﺗﺤﺎد
دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ! آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،ش
ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۲۶)۳۷۱اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۳۴ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪم ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺿﺎﺗﯽ ـ داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
ـ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ دورۀ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ آن دوره را ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻢ.
 -٥آﻗﺎی ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .اﻣﺎ ھﻨﻮز اﺣﺴﺎس ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم :ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم از ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۲۴ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ آن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺷﯿﺮازی  ١ﺑﻮد و
ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺬھﺒﯽ او ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺪﯾﺮ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در رادﯾﻮی
ﺗﮫﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮدش درﺳﺎل دوم ،ھﺮ ھﻔﺘﻪ در ﺗﯿﺮاژ  ۶۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﺮد  ٢اﻓﺰون ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ،ﺑﻪ درج ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ،ﺗﻠﮕﺮافھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ
و ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺻﯿﻞ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ٣ .از ﻣﻘﺎﻻت
ﺧﻮد و ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ آن ،ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻣﺸﮫﺪ از زﺑﺎن ﻧﻮاب
اﺣﺘﺸﺎم رﺿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﺘﻈﺎم در ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ،از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ٤ .ﭼﺎپ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻣﺸﮫﺪ و
ﻣﺪارس و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﺪف ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﻮزه ،در آن درج ﺷﺪه
اﺳﺖ ٥ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای اﺻﻞ ﻃﺮاز اول ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺷﺎه و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ
ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺷﮫﺮﯾﺎر اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

 -١ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ »اﻻﺳﻼم« ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد.
 -٢ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ ھﻢ از آن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ رو درﺳﺎل
 ۲۶روی ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎرﮐﻠﯿﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دﯾﻨﯽ.
 -٣ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮥ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎع داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ اھﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ در اداﻣﮥ ﻧﺸﺮﯾﮥ ش  ۵۹ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۵ ،۴ﻣﺴﻠﺴﻞ ۵۲ـ.۵۳
 -٥ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  .۴۷ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت واﻋﻆ زاده ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﮐﻔﺎﺋﯽ ـ
ﻓﺮزﻧﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ـ در ﺣﻔﻆ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ش ۴۳ـ ،۴۴ص .۱۹۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮ
ﻣﺨﺼﻮص ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ  ،١اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ در ﺗﻔﮫﯿﻢ اﺣﮑﺎم و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ
ﺗﻼش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖھﺎی اﺻﻠﯽ آن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﺮاﻓﺎت و اوھﺎم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺮوی ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ دو ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﻤﺪه ﺟﮫﺎن
ﺷﺪت و ّ
اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﺑﺎ ّ
ﺣﺪت در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح و اﺧﺒﺎر آنھﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
ً
ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ٣ .ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ درج ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺑﺎر ﭘﺎپ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ٤ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ» :آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻀﺮات ﺣﺠﺞ اﺳﻼم
و آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم :اﮔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،در
ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺴﺆول ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ٥ «.ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم در  ۲۰ﻣﮫﺮ  ۱۳۲۵ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺗﻘﻮی و ﺑﺎ آدرس ﻣﻨﺰل ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن رﺳﺎﻟﺖ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮ آن در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﻮن ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و آﯾﯿﻦ اﺳﻼم روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،دﻧﯿﺎی اﺳﻼم روزھﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
 -١ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،س ،۲ش  (۶۱) ،۱۳در ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان اول اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻃﺮاز
اول .و اﻓﺰوده ﺷﺪه :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول را در
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارد.
 -٢ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۲۰در ﺷﻤﺎرۀ  ۲۵ﺳﺎل دوم ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮاﻓﺎت ﭼﯿﺴﺖ و
ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
 -٣از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان داراﻟﻌﻠﻢ ﻗﻢ در ش  ۴۲و  ۴۳ﺳﺎل دوم.
 -٤ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،س  ،۲ش) ،۴۰ﻣﺴﻠﺴﻞ(۹۰
 -٥ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره  ۷آن
ﯾﻌﻨﯽ  ۱۵ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۳۱در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﮫﺮﺳﺖ
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ص .۹۷
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ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ از
»ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ« و در ﺷﻤﺎرۀ ﭼﮫﺎرم ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺳﻼم و ﺗﺤﺰب« و در ﺷﻤﺎرۀ
ھﻔﺘﻢ »ﻣﺎ ﻧﻪ اھﻞ ﭼﭗ ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ اھﻞ راﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻮدهای ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ دﻣﮑﺮات ،ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ و اھﻞ ﻗﺮآﻧﯿﻢ« را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ
ﮐﺴﺮوی ،و دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻪ از آﻧﺎن ،اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﻓﮑﺮ و
ﻋﻤﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻮد .در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺘﻦ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻧﺎﺷﺮ
اﻓﮑﺎر اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ ١ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮ از ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ـ ﻗﺪس ﺳﺮه ـ و رﺿﺎ ﺷﺎه
ﭘﮫﻠﻮی ھﺮدو در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻋﺪل اﻟﮫﯽ ،ﯾﮑﯽ ﻣﻈﮫﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﻈﮫﺮ ﺑﺪی .در ﺷﻨﺒﻪ دھﻢ
اﺳﻔﻨﺪ  ۲۵ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه ،روز ﻋﺰای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ھﺰاران ﻣﺮد و زن ﭘﯿﺮ و
ﺟﻮان در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ٢ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎرت
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ٣ .ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۶اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﺑﺎز در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮاز اول.

 -١دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۵ص .۱
ً
 -٢اﺳﺎﺳﺎ واﻗﻌﻪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﮫﺮ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
آن ﺟﻠﺴﺎت روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺷﺪل در ﺳﺎل  ۲۵ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﮫﺪای
ﺧﺮاﺳﺎن در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۲۱ص  ،۳و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر
ﻣﺼﯿﺒﺖﻧﺎﻣﻪ در وﺻﻒ ﻋﺰای اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ )ص ۱۰۵ـ  (۱۱۶آن
را ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 -٣دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره  ،۲۲ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﮥ اول :ﻋﻤﻮﻣﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺑﯽﺻﺒﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۲۶ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ ١ ،اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از آن رﻓﻊ
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺠﺪدا ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻧﺪازه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۷ﺷﻤﺎرهھﺎی آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
دورۀ ﺟﺪﯾﺪ آن از ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۳۶ش آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
آن ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد .از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﯾﮫﻮدیھﺎ درج ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻋﺒﺎرت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮری ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و اﯾﺮان ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻧﺘﺸﺎرات دﯾﻨﯽ ،ﮐﺎروان ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه و زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﻧﻮراﻧﯿﺖ دﻧﯿﺎی
اﺳﻼم را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم ﻓﺮود آورﻧﺪ ٢ «.در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ھﻢ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻧﻮر داﻧﺶ ّ
ﻣﻨﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ،
٣
اﻇﮫﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮﺗﻮ اﺳﻼم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۳در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﮥ ﻧﻮر اﺳﻼم ﻧﯿﺰ
در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آن در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ﺳﺎل
 ۱۳۳۲ﻧﯿﺰ درج ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻣﺪﯾﺮان ﭼﮫﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮫﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺷﯿﺮازی ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻮر داﻧﺶ ،و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ً
ﺗﻘﻮی ﻣﺪﯾﺮ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﻻ در اﻣﻮر ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ
ً
دارد ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ؛
ً
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ راﺑﻌﺎ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲ص  ،۱۸ﺗﻠﮕﺮافھﺎی اﻋﺘﺮاض را از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۵ص  ،۱۶ھﻤﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮفھﺎ ﺳﺒﺐ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ از آن ﺷﺪ.
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س ۳ع ش  ،۳۱ص .۴
 -٣ھﻤﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،اول ﻓﺮوردﯾﻦ) ۱۳۲۸ ،ﻣﺴﻠﺴﻞ .(۲۴۳

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۱۱

ً
در ﻃﺮز ﺗﺒﻠﯿﻎ و روش ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﺎﻣﺴﺎ ھﻤﻪ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،ھﯿﭻ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺪت
١
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز آن ﻋﻤﺎدزاده  ٢ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس
آﻧﭽﻪ روی ﺟﻠﺪ آن آﻣﺪه ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﺮد ،ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺧﻮان اﺳﻼم )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺼﻮل در ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۳۲۷ش( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .ﺷﻤﺎرۀ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ آن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۸در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻت
٤
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ و ﻧﺸﺮﯾﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ،ھﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ روز ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎم و
ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﺧﺒﺎر و آ ﮔﺎھﯽھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺑﻮﯾﮋه اﺧﺒﺎر
اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﮫﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮرداﻧﺶ از ﺳﺎل ۱۳۲۴
ش آﻏﺎز ﺷﺪه و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ) ۱۳۴۸ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ رؤﯾﺖ ﺷﺪ(
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮرداﻧﺶ از ﺳﺎل  ۲۶ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ از
 -١دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎل ) ۱۳۲۷ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ،ص .۳
 -٢ﻋﻤﺎدزاده از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺶ دھﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣در ش  ۶ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺧﻮان اﺳﻼﻣﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ اول ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :دﻋﻮت ﺑﻪ اﺧﻮت در اﺳﻼم ،ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﻘﻞ
و ﺧﺮد ،ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در اﺳﻼم ،ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺰرگ در
اﺳﻼم ،ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻗﺘﺼﺎد و اﺳﻼم ،ارﮐﺎن
ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن در اﺳﻼم ،ﻗﺮان و ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ،رادﯾﻮ و اﺗﺤﺎد ﺑﺸﺮ ،ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ،ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﺮد و
زن ،اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت اﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪی ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻗﺒﻮر اﺋﻤﮥ ﺑﻘﯿﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .راز آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﺘﺸﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ آن در ﺳﺎل ۳۹
آﻏﺎز ﺷﺪ ١ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ روی ﻣﺠﻠﺪات اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻔﺘﮕﯽ ﭼﺎپ
ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﻧﯿﺰ
ھﻤﺎن اﺳﺘﻮاری و ﺗﻨﻮع ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان داﻧﺶ در اﺻﻞ ﺑﺮای
ً
ً
ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻ دﯾﻦ و داﻧﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از
٢
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ،ﻋﻠﻢ دﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺟﻠﻮه ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﯿﻪھﺎی داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﻘﻮل ،در ﺷﻤﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۲۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎره
ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل اول اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﭘﺲ از آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺰﺑﻮر روﯾﮑﺮدی ﻣﯿﺎن
دﯾﻦﮔﺮاﯾﯽ و ﮐﺎر ﭘﮋوھﺸﯽ دارد .در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره اول ﺳﺎل دوم آﻣﺪه اﺳﺖ :ھﺪف ﻣﺎ
ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و آﺷﻨﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ« .ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎره اول ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ :از ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮ ﺗﺎ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ )از ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶ ﭘﮋوه ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻖ
اﺳﺖ( ،ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻣﺮور زﻣﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬھﺐ
ﺷﯿﻌﻪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره اداﻣﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪھﺎﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪرﺳﯽ
ﭼﮫﺎردھﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺸﮑﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪزاده ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻓﻘﯿﮫﯽ ،ﺿﯿﺎﺋﯽ
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎره ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل اول ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪای از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ زده و زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺒﺮﯾﮏ ورود ﺣﻀﺮت
آﯾﺖاﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوھﺸﯽ ـ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن روزﮔﺎر ـ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی راﯾﺞ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﻼم
 -١ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺳﺎل  ۱۳۴۳آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎل دورۀ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ
ﻗﻢ وﺟﻮد دارد.
 -٢ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺠﻤﻦ درﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻧﻮﺷﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ھﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻃﺮﻓﺪاری داﻧﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه و ﺟﮫﺎن و ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮر داﻧﺶ ﻣﻨﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ...
)ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۴۸ص (۱۳۳۶

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی و ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻧﻈﺮی آن دارد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎی آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره ۵ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ
داروﯾﻦ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪه درج ﺷﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات
دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داد.
ً
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اوﻻ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻟﺰوﻣﺎ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ از
ً
زﻣﺮه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮۀ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ در آن
ھﺴﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ را ﻋﺼﺮی ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ً
ﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻧﺠﻔﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ زاده ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ
را ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آنھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ
»ھﻨﻮز در اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﮫﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ و
وﺿﻊ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ« از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ
روش ﻋﺼﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .و آن را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ«
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :اﯾﻨﺎن ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻊ دﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﺟﺰﺋﯽ از
دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ وﺿﻊ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ھﻤﺎن راه را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ «.وی ﺳﭙﺲ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و
اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ »ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ دﯾﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻠﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد) «.ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدھﻢ( اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ھﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﻃﺮﻓﺪار
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره دوم ﺳﺎل دوم از
ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ از ﻣﺮﺣﻮم
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮫﺎن درﺑﺎره ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﯿﺎن
اھﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺷﻤﺎره اول ﺳﺎل دوم ﺟﻠﻮه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖزاده در ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل دوم ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮح ﺣﺎل
ﺷﻤﺎری از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎدزاده در آن آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎره دوازدھﻢ ﺳﺎل اول
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻤﻌﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﻮه ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﻔﺘﮕﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ دﯾﻨﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺎزی ،از ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دورۀ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﮑﺮی ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻟﺼﯽ زاده در ﺳﺎل  ۱۳۲۴اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﻒ،
ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﻤﺎره  ۹۷دورۀ ﺟﺪﯾﺪ آن )ش ﻣﺴﻠﺴﻞ (۶۴۷ﮐﻪ در آﺑﺎن ۱۳۳۸
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،وﯾﮋه وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮح ﻗﺼﮥ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﺑﺤﺚ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﯿﺎ از ﺷﯿﺦ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﯿﺪی؛ وﺣﺪت
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و اﺋﺘﻼف ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آرزوی ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼم؛ اﻣﻮاج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺳﻌﯿﺪی ،ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﭼﺎرۀ آن از
ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران؛ دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻠﻮﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ؛ ﺗﺎرﯾﺦ
ادﯾﺎن از ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﺧﺪاﯾﺎر ﻣﺤﺒﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ در رد ﺑﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ و ﺗﻼشھﺎی او ﺑﺮ
ﺿﺪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ دارد ﮐﻪ درآن از ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎرهھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ .در ش  ۶۵۴ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺰرگ
ورود آﯾﺰﻧﮫﺎور ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺗﮫﻨﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﯿﺒﺪی ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎز ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻠﻮﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻧﻘﺪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ش  ۶۵۶اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ )دی ﻣﺎه  (۱۳۳۸ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت درﺑﺎره
ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ در اﺳﻼم؛ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار
ﻣﯿﺒﺪی ،و اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران درﺑﺎره اﻣﻮاج ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﮫﺎن ﻋﺮب و ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی
ﻓﮑﺮی ﻧﺸﺮﯾﮥ وﻇﯿﻔﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎرهھﺎی وﻇﯿﻔﻪ ،ﺷﺮ ح ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از
ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ارﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ً
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رﺳﻤﺎ از ﺳﺎل ۲۸ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﺮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺎدزاده ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎرهای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎرۀ دوم و ﺳﻮم آن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ﻣﺮداد  ۱۳۲۷اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در
ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۲۹اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﯿﻌﮥ
ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮرﺧﮥ آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۲۸ش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ،
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ً
ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۳۳۴آﻏﺎز ﮐﺮد و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۳۵ش دﻧﺒﺎل
ﺷﺪ .ﻋﻨﻮان آن در دورۀ دوم ،ﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و
ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺣﺎج ﺳﺮاج در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ،و ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎر و
١
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼﻣﯽ او ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وزﯾﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در دوره اول اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﺎج ﺳﺮاج
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺪون اﻣﻀﺎ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ.
در ھﺮ ﺷﻤﺎره ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﺣﺎج ﺳﺮاج ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ
آن ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی درﺑﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در ﺷﻤﺎرۀ دوم و
ﺳﻮم ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺷﺮح ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺰه
ﻏﻮث آﻣﺪه و ﺗﯿﺘﺮ اول آن اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺷﯿﻌﻪ در وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد در ﺣﺠﺎز آزاد
اﺳﺖ«.
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ آن ،ﻣﮫﺪی ﻗﻠﯽﺧﺎن ھﺪاﯾﺖ ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﭘﻨﺞ
ً
ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻻ از آوردن اﻟﻘﺎب
ً
ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ
٢
ﺑﭙﺮھﯿﺰد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل دوم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﺧﺮداد (۱۳۳۰ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
دﻧﯿﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﺸﺮ ،آﯾﺎ ﺑﺸﺮ در اﻓﻌﺎل ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر
دارد؟ آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،راه ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﺬھﺒﯽ ،دوﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺳﺎدات ﻋﻠﻮی و ﺧﻠﻔﺎی
ﻋﺒﺎﺳﯽ )از ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ّ
ﺗﺸﯿﺪ( ﺷﺮح ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎد ،ﺷﺮح ﺣﺎل آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ،
ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﻦ ،زﻧﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﺳﻼم ،اﻣﺮوز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ ،اﺻﻼﺣﺎت از
ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺗﻘﯽزاده! آﻗﺎی ﻣﻄﯿﻊ اﻟﺪوﻟﻪ! وﻃﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﻓﺪاﮐﺎری
و ﺧﻼﺻﮥ اﺧﺒﺎر.
روی ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﻠﻪ درﺑﺎرۀ ھﺪف اﻧﺘﺸﺎر آن آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻣﺮام ﻣﺎ ،ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و
ﻓﺴﺎد و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻧﻔﺎق و اﻟﺤﺎد و اﯾﺠﺎد اﺗﻔﺎق و اﺗﺤﺎد اﺳﺖ.
 -١اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﯾﺎداﺷﺖ اﻧﺘﮫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲ـ ۳ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ.

۲۱۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻃﺮح روی ﺟﻠﺪ ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻪﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪھﺎدی ،اﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﻤﺎدزاده ،ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی و ﻧﺎﺻﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ھﻤﺎﯾﻮن
ً
ﻧﯿﺰ در دورۀ دوم آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ١ .ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎل اول و دوم اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻧﺎم
ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺪارد ،از ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﺳﻮم اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﺧﻮد
ﺣﺎج ﺳﺮاج درج ﻣﯽﺷﺪ .ذھﻦ ﺑﺎز ﺣﺎج ﺳﺮاج و اﻋﺘﻘﺎد وی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
٢
ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ھﻢ در آن درج ﺷﻮد.
ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﺑﺎ درج ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﻤﺎرهھﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷﺮح
ﺣﺎل ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را
ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی ـ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻌﺪی ـ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺟﻮان ﺑﻮد
و از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی زاده ﻗﻤﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺷﺮح ﺣﺎل آﯾﺎت:
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺣﺠﺖ ،ﺻﺪر و ﻓﯿﺾ ﻗﻤﯽ در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﺳﺎل ۲۹ـ (۳۰ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺷﺮح
ﺣﺎل ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ھﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪش ﺟﻮاد در ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ درس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده از ھﻤﺎﯾﻮن ،در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ۹ـ(۱۳۳۴) ۱۲
ص  .۱۴ﻣﺤﻤﺪھﺎدی اﻣﯿﻨﯽ از ﻧﺠﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﻧﺠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی اﺷﮑﻮری ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ  ۴۷و
 ۴۸ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ﺳﺎل اول ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی
در »ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ آن دوره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ص  ۹۷ـ .۹۸
 -٢ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻗﺎی اﺣﻘﺎﻗﯽ اﺳﮑﻮﺋﯽ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﺨﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در
دﻓﺎع از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ و ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻧﻘﺪ ﺷﺪه و
اﺣﻘﺎﻗﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۱۷

اﯾﻦ روﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﺮ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﻖ و ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ در آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ.
در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﺧﻄﺒﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ھﻢ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺗﺸﯿﺪ در ﺟﻤﻊ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺷﻤﺎرۀ ۹ـ ۱۰ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ)اردﯾﺒﮫﺸﺖ (۲۹
ﭼﺎپ ﺷﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﺮای رادﯾﻮ ﺗﮫﺮان درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻗﺎﻣﮥ ﻋﺰا
ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ در ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪای ﺷﻤﺎرۀ اول ﺳﺎل  ،۱۳۳۴ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻃﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ،داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد .وی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ،ارزش
ﻧﺪارد و در اﺛﺮ آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ
دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮥ
دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﮥ اﺳﻼﻣﯽ رﻏﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎز ھﻢ در ﻣﯿﺎﻧﮥ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت
اﻗﻠﯿﺖھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻼت ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ »ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎج ﺳﺮاج ھﻤﺎنﺟﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ»:ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻃﯽ
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺷﺪ ،ﻓﻘﺪان وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎدی ﺑﻮد «.و اﮐﻨﻮن ھﻢ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ اﺗﺤﺎدﯾﻪ،
ﺧﻮد ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج ﺷﺸﻤﺎھﮥ ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ١ .وی در ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪف ﻣﺎ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺎق و ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﺎص ،ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻠﻞ و اﺳﺘﻘﻼل آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ٢ .ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮥ ﺣﺎج ﺳﺮاج را وﻟﯽ اﻟﻠﻪ
٣
ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
 -١در ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد.
 -٢ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش  ،۱ص ،۱۳۳۴ص۲ـ.۳
 -٣ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش ) ۲ ،۱ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ) ،(۱۳۳۵ص ۴۸ـ(۴۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ در ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻪ »رﺋﯿﺲ
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﯿﻼن« ﺑﻮد ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ١ .وی ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در
ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﻣﺠﻠﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻠﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ آن
در اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۱۳۳۱ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی
)زﮔﮫﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر داﻧﺶ ﺑﺠﻮی( ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﮔﻠﺸﻦ )ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ( ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻠﮑﯽ )ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺳﻌﺎدت و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ( ،ﻣﮫﻨﺪس داﻧﺸﻮر
)ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ( ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری )ھﺪف ﻗﺮآن
ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ( ،و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ در آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎرهھﺎی
ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ده ﺷﻤﺎره ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭼﺎپ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ آﻗﺎی ھﯿﻮی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ادارۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺻﺒﺎح ﮐﺎزروﻧﯽ ـ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ھﻢ در آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم داﺷﺖ ـ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﻧﺸﺮﯾﮥ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ آن در دیﻣﺎه )رﺑﯿﻊ اﻻول  (۱۳۶۹و ﺷﻤﺎره ھﻔﺘﻢ در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۲۸ش
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ،ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮانھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در رادﯾﻮ اﯾﺮاد
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﺷﻤﺎره آن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی راﺷﺪ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺻﺒﺎح ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺑﻼﻏﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد
ﺣﻠﺒﯽ در رادﯾﻮ ﻣﺸﮫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی آن ﺳﺨﻨﺮان آﻗﺎی ﻋﻤﺎدزاده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺸﻮای اﺳﻼم آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۱۳۶۹ق اﺳﺖ .در
ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﮔﻔﺘﺎر آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
 -١ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش ) ،۱۳ﺧﺮداد  (۳۰ص .۱۸
 -٢ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ورود ﻣﻮﮐﺐ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﻪ ﮐﺮاﭼﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی راﺷﺪ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺻﺒﺎح ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی در اﺳﻼم
)ﻋﻤﺎدزاده( دﯾﻦ اﺳﻼم و داﻧﺶ )اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﮋاد( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒﯽ در رادﯾﻮ ﻣﺸﮫﺪ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ھﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎره ۶و  ۷آن دﯾﻦ اﺳﻼم و داﻧﺶ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪﻧﮋاد اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ۶ﮔﺰارش داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺮﯾﮥ داراﻟﺴﻼم ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻠﺶ آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  ۹ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
دھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﻟﺴﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی از رﺿﺎﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
روی ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪی آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ وی ﺑﻪ درﺑﺎر اﺳﺖ .ﺷﻤﺎرۀ دھﻢ
آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی در اول ﻓﺮوردﯾﻦ  ۲۹و ﺷﻤﺎرۀ  ۲۴آن در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ۳۱
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﻧﺸﺮﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎرۀ
اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﮐﻪ ش  ۲۸۱آن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸دی ﻣﺎه  ۱۳۳۸در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ آﻧﮑﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ وﻻدت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﺐ دﯾﻨﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﻧﺪای ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﻤﺎرۀ آن ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۳ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻗﻄﻊ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻘﺎﻻت و اﺧﺒﺎر در آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻃﻼب ﺟﻮان ﻗﻢ ،راه را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ در
ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ھﻤﻮار ﮐﺮد .در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ روی ﺻﻔﺤﮥ اول ،ﺷﺮح ﺣﺎل آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل آﯾﺎت :ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺣﺠﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﮫﻢ ﻧﺠﻒ و اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﻪ و ﺷﺮح اﺧﺒﺎر و
آﺛﺎر آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﺒﺮی ـ دﯾﻨﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺎدزاده ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .از وی در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۶اﺳﻔﻨﺪ  ۲۹ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »آﯾﺎ ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ذھﻦ آدﻣﯽ« اﺳﺖ در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۵۱اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﺧﺒﺮی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﮕﺮی ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺮوﺑﺎت
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻪ از دوﻟﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺼﺪق رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ ﺣﻞ
ﻧﺎﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ٢ .ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎره آن در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎرۀ  ۲۴۸آﻧﮑﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۳۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺳﺎلھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .وی ﮐﻪ از ﺳﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ )ﺑﺮﻗﻌﯽ(
و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدش ﺑﻮد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺧﺒﺎر ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در
٣
دﻓﺎع از دﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻣﮥ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺗﺸﯿﺪ  ٤ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ،و ﺟﺰو ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد )و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ( در اواﺧﺮ دھﮥ ۳۰
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ دوم از دورۀ ﺳﻮم آن
در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۳۹ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎره ۳۲ـ ۳۳ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۱ش
اﺳﺖ و روی ﺟﻠﺪ ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ آن  ۱۳۲۰ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖّ .
ﺗﺸﯿﺪ از ﺳﺎلھﺎ
ﻗﺒﻞ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺸﯿﺪ در ّرد ادﻋﺎی ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻮد ﮐﻪ در رد
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ،در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺪای ﺣﻖ در ﺳﺎل  ۱۳۳۱درج ﺷﺪه و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺸﯿﺪ ﮔﻪﮔﺎه در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ش
۹ـ ۱۰اردﯾﺒﮫﺸﺖ  (۱۳۲۸ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .از او ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﻣﺎرت ﺷﯿﻌﻪ
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۱ﻧﺪای ﺣﻖ )ﺳﺎل اول ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ (۱۳۳۰
 -٢ﻧﺪای ﺣﻖ ،ش ) ۱۵۱ﻣﺮداد (۱۳۳۲
 -٣ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ،درﺑﺎره وی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص۱۹۱ـ.۱۹۲
 -٤دو ﻓﺮزﻧﺪ وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ درآﻣﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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در ﺳﺎل ۱۳۲۴ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ اول
ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه ،ﺗﺸﯿﺪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ
ﺷﺪه در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﺬه اﻟﺬرﯾﻌﺔ اﻧﻤﻮزج ﻣﻦ اﻓﮑﺎر
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ...در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .وی در ﺳﺎل  ۱۳۳۸در ﻧﺸﺮﯾﮥ راه ﺣﻖ،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺠﻠﮥ وی
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪه و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او ﺑﻪ درﺑﺎر اﺳﺖ.
ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۹آن ﻣﺠﻠﻪ ،از دورۀ ﺳﻮم )اردﯾﺒﮫﺸﺖ  (۴۹ﻓﺘﻮای ﺷﻠﺘﻮت درﺑﺎرۀ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﮥ راه ﺣﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺠﺘﯽ واﻋﻆ ھﻢ در ﺳﺎل ) ۱۳۳۶در رﺷﺖ( اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻠﯽ آن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎﯾﯽ در دﻓﺎع از اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ آن ﭼﻨﺪان ﻗﻮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺷﻤﺎرۀ  ۲۱آن )ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ  (۹در
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۳۸و ﺷﻤﺎرهھﺎی ۲۵ـ ۲۶آن در ﺷﮫﺮﯾﻮر ـ ﻣﮫﺮ  ۱۳۳۸ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ،ﺳﯿﺪھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺗﺎﺋﺐ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺷﺮاﻗﯽ ،و ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ .وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف در ﺟﺎدۀ اﺻﻔﮫﺎن درﮔﺬﺷﺖ و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺨﺎن ﻗﻢ دﻓﻦ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺎھﻨﺎﻣﮥ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮادی ھﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪای دﯾﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ در رﺷﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻤﺎره ھﺸﺘﻢ آن از دی ﻣﺎه  ۱۳۳۶ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ از
ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﻋﺒﺎس ﺑﺼﯿﺮی ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﮫﯽ )ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ
ﺷﻌﺒﺎن( ،ﻋﻠﯽ ﻋﻔﯿﻔﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ .ﺷﻤﺎرۀ دھﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۳۳۶
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در دھﮥ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺟﻠﻮۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ
ﮐﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۳۱و ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در ﺳﺒﺰوار اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﭘﺪر او ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎر آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ ﺧﻮد ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد .در ﺷﻤﺎرۀ ۲۷
آذر ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق درﺑﺎرۀ اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺧﺪﻣﺖھﺎ »ھﻨﻮز ﻗﻄﺮهای از زﻻل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ در ﮐﺎم ﺗﺸﻨﮕﺎن وادی اﻣﯿﺪ و
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺴﺮت ﻧﺮﯾﺨﺘﻪاﯾﺪ ١ «.در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ درﺑﺎرۀ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺎ ﻧﺜﺮی زﯾﺒﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮد و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
 -١ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن را از دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
از ﺣﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﺷﻤﺎ را ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺆوﻧﺎت ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده،
ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .آری اﮔﺮ ﻧﮫﻀﺖھﺎی ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺷﮕﺮف ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺒﻮده و اﮔﺮ ھﻢآھﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﻨﯽ و ادﻋﯿﮥ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﯾﺰدان ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زده و ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻗﮫﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﭼﻨﮕﺎل
ﺧﻮنآﻟﻮدش ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻧﺠﯿﺪه ﺟﮫﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﭽﻮ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺤﯿﻞ و دﻏﻠﺒﺎز ﺧﻮد را از ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون راﻧﯿﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺆول ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﺧﻄﯿﺮ و ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ »دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم و ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﮫﺪهدار ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ «.اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻌﺎﻟﮥ ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،روح ﭘﺮﻓﺘﻮح ﻣﺆﺳﺲ اﺳﻼم و روان ﭘﺎک ﺷﮫﯿﺪان راه ﺣﻖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه
دﯾﺪﮔﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﮕﺮان ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺳﻪ ﻣﺎه از ﻣﺪت اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎم ﺷﻤﺎ
ﮔﺬﺷﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ھﻨﻮز
ﻗﻄﺮهای از زﻻل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ در ﮐﺎم ﺗﺸﻨﮕﺎن وادی اﻣﯿﺪ و ﺣﺴﺮت ﻧﺮﯾﺨﺘﻪاﯾﺪ و ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﻨﻮز ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺴﺖ ﻓﻄﺮت ﯾﮫﻮدی و ارﻣﻨﯽ ﺷﻌﺒﺎت رﺳﻮﻣﺎت را داﯾﺮ دارﻧﺪ .و ﻣﺮﺗﺒﺎ
ﺳﻢ ﻣﮫﻠﮏ اﻟﮑﻞ را در ﮐﺎم ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺎده ﻟﻮح ﻣﺎ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .و ﺑﻨﯿﺎن ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎ را
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ھﻨﻮز در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﻧﻮر ﮐﺎﺑﺎرهھﺎ و رﻗﺎﺻﺨﺎﻧﻪھﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮاﻟﮫﻮس اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آﻏﻮش زﻧﺎن
ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﯽﻋﻔﺖ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻗﺼﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺳﺨﺮﯾﻪ و اﺳﺘﮫﺰاء ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ھﻨﻮز ﺳﯽ ھﺰار زن ﺑﺪﮐﺎره در ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آﺗﺶ ﻣﺮض و ﻓﺴﺎد و اﺧﻼق
را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ھﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ھﻨﻮز ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ در ﻣﻨﺠﻼت ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻓﺴﺎد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و در ﺳﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه
آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻨﻮز ﺳﯿﻞ ﻻﻣﺬھﺒﯽ و ﻻﻗﯿﺪی ﻏﺮش ﮐﻨﺎن ﺑﻨﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ را از ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ازداﻣﺎن ﻗﺮآن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻪ آﻏﻮش ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۲۷ـ ۱۳۲۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﺎزده ﺷﻤﺎرۀ
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎره آن ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه از ﺑﻘﯿﻊ ّ
ﻣﺰﯾﻦ
ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دﯾﻨﯽ در آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ،ﻏﺮﯾﺐ در وﻃﻦ )۳ـ ،(۱۶اﻧﺴﺎن
ﻓﻄﺮﺗﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ از راﺷﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ از ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،و ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎه
دﯾﮕﺮ و ﺷﻌﺮی از ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﻠﯽ ۲۱ـ (۲۵ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ا ﺳﺖ.
راﺷﺪ در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ درﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ دارد .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﻘﺎﻻت دﯾﻨﯽ ،ﮔﻪﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ ﯾﺎ ﻧﺜﺮ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز اﺳﺖ ،دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻌﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﮫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪ در ﺷﻤﺎره ھﻔﺘﻢ و

ھﻨﻮز ﻓﯿﻠﻢھﺎی وﺣﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﺎرﺟﯿﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ھﻨﻮز
دﺧﺘﺮان رﻗﺎﺻﻪ در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪھﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ آب و ﺧﺎک دل و دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ! ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ از ﻣﺪت اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻤﺎرﯾﺪ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ رﺟﻞ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﺸﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻠﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻣﺮدم آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،آن ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق! ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺷﮕﺮف ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را از ﺧﺎک ﻣﻘﺪس ﻣﯿﮫﻦ ﺑﯿﺮون
را ﻧﺪﯾﺪ و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﮐﻨﺴﺮﻟﮕﺮیھﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ واﻗﻒ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺟﺮار اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻄﺮھﺎی ﺷﺮاب در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ھﺴﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی ﻣﻐﺰ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻮﻧﮫﺎﻻن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﺪا
ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻻﯾﺤﮥ ﻣﻨﻊ ﻣﺴﮑﺮات را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﮔﺮوه زﻧﺎن ﻋﯿﺎش ﺑﯿﮑﺎره را از ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ ،ﻣﺮدان ﻻﯾﻖ و ﻣﻌﯿﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﻤﺎرﯾﺪ و آﺗﺶ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﺗﺂﺗﺮھﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ در رادﯾﻮھﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ و درﺳﺖ ﮐﺮداری و ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ
دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ و روح ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯿﺖ را در ﻣﺮدم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﺸﯿﺖ ﺑﺎﻟﻐﮥ اﻟﮫﯽ و ّ
ھﻤﺖ رادﻣﺮدان اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎﻟﮥ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد
در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻗﺪس ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ در ﺷﻤﺎرهھﺎی دﯾﮕﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره
ھﺸﺘﻢ آن ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﻋﺪام ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ را درج ﮐﺮده و زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ :ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪم ﮐﻮزه را
ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ھﻨﻮز ﺟﺮﻋﻪای ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاب اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زدم و
ﺷﮑﺴﺘﻢ .در ﺷﻤﺎره دھﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﻨﺞ ﺗﺎﺑﻠﻮ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺲ از  ۲۸ﻣﺮداد ھﻢ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﺷﻤﺎرۀ اول و دوم  (۱۳۳۵از ﻣﺠﻼت
دﯾﻨﯽ اﯾﻤﺎن ،آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم ،ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼم ،ﻓﺮوغ ﻋﻠﻢ ،ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﺮوغ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺠﻠﻪ از آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ ﻟﻨﮕﺮودی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ واﮔﺬار ﮐﺮد .ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻃﺎھﺮی ،ﺑﺎﻗﺮ رﺿﻮی و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺑﮫﺎر  ۱۳۳۲در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ھﻢ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻏﺎرت ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﺶ ﺷﻤﺎره درآﻣﺪ
ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎرۀ ﺷﺸﻢ )و درواﻗﻊ از ﺧﺮداد ﺗﺎ
ﺷﮫﺮﯾﻮر( ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ١ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﻣﮑﺘﺐ واﺳﻄﻪ ،ﻓﺮاوان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎر
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻠﻮک ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
رﺿﻮی ،اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﺪرتھﺎی ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻮده و از آﻧﺎن
ـ در اﺻﻄﻼح ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ
٢
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اواﺋﻞ
ﺳﺎل  ۲۶ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ را در ﺗﮫﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺳﺮرﺷﺘﻪ داران ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ دھﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ
 -١درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دو دھﮥ  ۱۳۲۰و  ،۱۳۳۲ص  ۳۲ـ.۳۳
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص ۳۴ـ.۳۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺣﺎج ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ١ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن ﺣﺎج ﺳﺮاج ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
٢
زﯾﺎندھﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ازدﯾﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در  ۲۲دی ﻣﺎه  ۲۷ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺷﻤﺎره  ۳۳ﺳﺎل اول ﻣﺠﻠﻪ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
٣
ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮫﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ
دوره ﭘﮫﻠﻮی دوم اﺳﺖ .ﺷﻤﺎرۀ اول آن در ﻣﺮداد  ۱۳۲۲در ۲۲ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ دوازده ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﺎن را ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ را ﺧﻮد وی ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان
ھﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ﮔﻪﮔﺎه ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎره اول :راه ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ،دﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ؛ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ
اﺟﺘﻤﺎع؛ ﻋﻠﯽ÷ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﻈﮫﺮ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ در
آﻏﺎز ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن ،دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﺮوع ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﺎل اول و دوم اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﺮﮐﺪام  ۱۲ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت آن دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ در اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ
در ﺻﺪر آن اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ« از ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺷﻤﺎره دھﻢ
ﺳﺎل اول و ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﺮب ،از آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ در
ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۵ص  ۱۹درﺑﺎره ﺟﺸﻦ اﻓﺘﺘﺎح آن و ﺣﻀﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۱۳ص .۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش  ،۲۳ص .۱۷
 -٣و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،(۱۳۲۷) ۵ش  ،۴ص  .۲ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ،ﻧﺪای ﺣﻖ و ﻧﻮر
داﻧﺶ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ
ﺗﯿﺮاژ ﮐﻢ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ اﻋﻼنھﺎ و آ ﮔﮫﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و اﯾﻦ )آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ(
ﻣﻮﺟﺐ اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن ﻧﺸﺮﯾﺎت را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ!
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﻤﺎره دوازدھﻢ ﺳﺎل اول ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪرس ﭼﮫﺎردھﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و آزادی
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻤﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم« در ﺷﻤﺎره ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل دوم.
از ھﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« از ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮫﺎﺑﯽ در ﺷﻤﺎره
ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل دوم .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮﺣﯽ از اوﺿﺎع ﻋﺮب در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭘﺪﯾﺪ آورد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﻮم از
ﺑﺮﮐﺖ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ...اﺳﻼم ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮد ،ﻧﻔﺲ ﮔﺮم ﻣﺤﻤﺪی دلھﺎی ﺳﺮد
آن ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﺪل را ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺮم ﺳﺎﺧﺖ ...ای ﮐﺎش اھﻞ اﯾﻤﺎن اﻣﺮوز از ﺧﻮابﮔﺮان
ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و آن اوﺻﺎف ﻋﺎﻟﯿﻪ را زﻧﺪه ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و آﺷﻨﺎ را اﻣﺘﯿﺎز دھﻨﺪ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ھﻤﮑﯿﺸﺎن را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر آرﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ...ﺗﺎ ﭼﻮن
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺳﯿﺎدت و ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ رواق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺑﺮادر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺆﺳﺲ
ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن ،ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۳۱ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رواق ارﮔﺎن اﻓﮑﺎر ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای دﯾﻨﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ،ﺗﺼﻮف و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮداﻧﺶ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن ﺑﻮدهاﻧﺪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎرهای از رواق اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻗﺮآنﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻮده و در آن اﺷﻌﺎری در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ و
ً
ﺗﻔﮑﺮ در ﻗﺮآن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره دوم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ھﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﺑﺎر
روزھﺎی ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﻤﺎرهھﺎی اول رواق ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ درﺑﺎره »ﻣﺼﻠﺢ ﮐﺒﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ ﭼﺎپ ﺷﺪه و
ﺷﺮﺣﯽ از ـ ﺑﻪ ﻗﻮل وی ـ دﺷﻤﻨﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﻨﺎدی اﺳﻼم ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره آن در دی ﻣﺎه  ۱۳۳۰درآﻣﺪ و ﻋﻨﻮان ارﮔﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم را داﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮی و ﮔﺰارﺷﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﯾﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺴﻦ ﮐﯿﻮان اﺳﺖ و در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺷﻤﺎرۀ ّاول ،ھﺪف ﺧﻮد را »ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ« و »ارﺗﻘﺎء
ﻓﮑﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن« و ﻧﯿﺰ »ﺗﺮﻗﯽ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﯾﺠﺎد ﺑﮫﺒﻮد در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن« اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎه روی آن ﻓﮑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﻪ اول ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺷﺎه و در ﺻﻔﺤﻪ دوم ،ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﮑﺲ روی ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،از ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﮫﺮان در آن ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺟﻨﺎح در ص  ۱۹ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ» .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﻠﺖ دوﺳﺖ و ھﻤﮑﯿﺶ و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ و
اﻟﻔﺘﯽ را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺧﻮد ،ﺗﮑﺎن دھﻢ و ﺑﻪ
ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ روز ﻓﯿﺮوز ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ« .ﺷﻤﺎره ّاول ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺨﺶ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره
ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و در ﺿﻤﻦ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی روﻧﺪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ،ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻟﯿﺒﯽ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ﺗﻼشھﺎی ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻃﺮح اﺗﺤﺎد ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻤﺎره ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل اول آن ،ص ۱۰ـ ۱۱درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﺑﺨﺶھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،اﺻﻮﻻ رﻧﮓ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ و ھﻨﻮز ﭘﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﮫﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ آن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم از ﻧﮫﻀﺖ
ﻣﻠﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و روی ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎره  ۲۴ﺳﺎل اول )ﻧﮫﻢ ﻣﺮداد  (۱۳۳۱ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و
ﻣﺼﺪق آﻣﺪه و زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺎدی اﺳﻼم در ﻣﺒﺎرزات دﻟﯿﺮاﻧﻪ و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺮای دو رھﺒﺮ اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ۳۰ .ﺷﻤﺎره
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎره ﺳﯽام آن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۷ﻣﮫﺮ را داﺷﺖ.

۲۲۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻧﺎم وی را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آوردهاﯾﻢ ـ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را در  ۱۷دی ﻣﺎه  ۱۳۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻮد
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .در
ﺻﻔﺤﻪ اول آن ،ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ زﻧﺎن در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ واﮐﻨﺸﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﻄﺮح ﺷﺪن
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺑﺎره ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻌﺮی ھﻢ در
ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺒﯽ دﯾﺪم ﺑﻪ ﺧﻮاب /
ﮔﺸﺘﻪ زن ﺑﮫﺮ وﮐﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب .ﺗﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻢ در ﺷﻤﺎره ّاول اﯾﻦ اﺳﺖ :دﺧﺎﻟﺖ
زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻨﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دو دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ و درﺑﺴﺖ درﺑﺎره ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
در رد ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﺮهای در ﺟﻮاز ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮔﺰارش آن را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب آوردهاﯾﻢ .ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻤﺎره ﺳﻮم درج ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎج ﺳﺮاج ،ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﺮهای و ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﻣﺠﺪد ﺣﺎج ﺳﺮاج در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره ﻧﮫﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺷﻌﺮی ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق زن
درج ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻮﯾﯽ آن ﺳﺮو ﺑﺎغ آدﻣﯿﺖ  /ﺗﻮﯾﯽ زﯾﻨﺖ و زﯾﻮر / ...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭘﺬﯾﺮد/ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﻋﯿﺎن ﮔﺮدد ﺑﺮاﺑﺮ/ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﻣﯽﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ /ﺗﻔﺎوت از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ
١
ﻋﺎﻟﻢ ذر.
ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ از ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮده و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺘﺒﺪادش ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻤﺎره ھﺸﺘﻢ ) ۴ﺷﻨﺒﻪ ۲
اردﯾﺒﮫﺸﺖ( ﺗﯿﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮدم ،ﺷﺎه ﺧﻮدم ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮدم ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺧﻮدم،
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮدم ،ارﺗﺶ ﺧﻮدم .ادﺑﯿﺎت ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ،ﺗﻨﺪ و ﮔﺎه ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﮐﺎﮐﺖ
اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ دھﻪ ﺗﻨﺪروی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺖ .ﺗﯿﺘﺮ ﺷﻤﺎره دھﻢ آن ﺑﺎ ﺣﺮوف

 -١ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره  ،۹ص .۳

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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درﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :از روزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ ،در ھﺮ ﺻﻨﻔﯽ رذل و ﺑﯽﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮده و ھﺴﺖ و
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درج ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ﻃﺮاز اول اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻧﮫﻀﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
١
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮده ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
۷ـ روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ دروس دﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ

در روزﮔﺎر رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻻﺋﯿﺴﻢ ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،دروس
ﺷﺮﻋﯽ از ﻣﺪراس ﺑﺮﭼﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﮫﺖ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ دروس در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﺪارس آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره،
ﻻﯾﺤﻪای در ﺳﺎل  ۱۳۲۱در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻤﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از
آن از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »وزارت ﻓﺮھﻨﮓ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻗﺺ
اﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬھﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار دھﺪ ٢ «.اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﯿﺮاز ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ وزﯾﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن »دوﻟﺖھﺎی ﺳﺎﺑﻖ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده و
ﺿﺮرھﺎی اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ در
ﭘﺮوﮔﺮام و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎ« ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ٣ .ﺷﻤﺎری از ﭼﮫﺮهھﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ
ﺗﻠﮕﺮاف را ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ٤ .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎذﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻓﺎرس ـ و ھﻤﮑﺎر ﺑﻌﺪی
آﻗﺎی ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺮ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز و در رأس آنھﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ـ ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮداد  ۲۳در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ،از وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ

 -١دوازده ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ش  ۲۳) ۱۸ﺗﯿﺮ
 ،(۱۳۲۳ص .۳
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۲۲ص .۷
 -٤ھﻤﺎن ،ش  ۳) ،۲۴ﺷﮫﺮﯾﻮر (۲۳ ،ص .۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آنھﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد ١ .ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺪﯾﻖ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ وﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎذﻗﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ
در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ دروس دﯾﻨﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد .روﻧﻮﺷﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ھﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪ و در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۲ش  ،۴ص
٢
) (۶ﮐﻪ ﺑﺮای آن ھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد( ﭼﺎپ ﺷﺪ.
در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۲۴ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ و داﻧﺶﺳﺮاھﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آنھﺎ و
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ« ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻋﻼم و اﺟﺮا
ﺷﻮد ٣ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺠﻒ ھﻢ ﺑﻮد .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﺎﻣﮥ ﺷﯿﻌﻪ را در اﯾﻦ دوره ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزﯾﺮ
ً
ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ...ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﯾﻨﯽ ﻣﺪارس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
از ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .وﻟﯽ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺼﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ آن
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ آنھﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪ ٤ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ را ﺣﺎج آﻗﺎ
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﺻﺎدرﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان

 -١ھﻤﺎن ،س  ،۱ش  ،۲۱ص  ۳و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ھﻤﺎن ،ش  ۲۴ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎﻧﮥ اﻣﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ« در ھﻤﯿﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ )ش  ۴۰ص  (۲۸از اﻗﺪام وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮآن و ﺷﺮﻋﯿﺎت در ﻣﺪارس ﺗﺸﮑﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ اﻗﺪام
وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ دﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻮده و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ،ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺮاض ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۴۷ص .۵
 -٢و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪﯾﻖ ،ﮐﻔﯿﻞ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم،
س  ،۲ش  ،۱۱ص .۱۰
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۲۵ص  .۷در ھﻤﺎﻧﺠﺎ از ﻗﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ اداره رﺳﯿﺪه و ﺟﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﺑﺴﺘﺎنھﺎ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺻﻼح ﺷﻮد.
 -٤ھﻤﺎن ،س  ،۲ش ) ۴۳دی ﻣﺎه  ،(۲۴ص .۴

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻏﺮوی ـ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻏﺮوی ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ـ ﺑﻪ
١
ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ّ
ﻣﺼﻮب در ﺳﻄﺢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ دورۀ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ّ
ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺗﻮﺳﻂ
آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﮕﺎن وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای
آن ﻻﯾﺤﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻮﺷﺖ  ٢و ﻗﻮل
داد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ دﺳﺘﻮر ﺷﺎﯾﮕﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره،
ھﻤﭽﻨﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .از دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۲۶ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد از ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دروس دﯾﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ و داﻧﺶﺳﺮاھﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ )ش  (۳۴و ﭘﺲ از آن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮدار
ﻓﺎﺧﺮ ﺣﮑﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ،و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﺳﯿﻞ ﺗﻠﮕﺮافھﺎ از اھﻮاز و ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ
و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ٣ .در روزھﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺘﻮن
دﯾﻦ« در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،از ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
درﺳﺖ دو ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺻﺪارت ھﮋﯾﺮ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۲۷ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ و وی ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل )در ﻣﻮرﺧﮥ  (۲۷/۴/۱۰دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۱در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دوﻟﺖ در ﺑﺎب ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯿﻪ و
اﺣﮑﺎم اﻣﻮر دﯾﻦ و اﺻﻮل اﺧﻼق در ﻣﺪارس ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ،
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از اﺷﺨﺎص ﺑﺼﯿﺮ و ﺻﺎﻟﺢ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ در ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در ھﺮ درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «...در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷/۴/۳۰ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ درﺑﺎره اﻓﺰادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ ...اﻗﺘﻀﺎ دارد از ﻣﯿﺎن
 -١ھﻤﺎن ،س  ،۲ش ) ،۴۳دی ﻣﺎه  (۲۴ص .۴
 -٢ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ در دﻧﯿﺎی
اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ش  ۲۳ـ  ،۲۴ص  ۱ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۶ص ۱۰ـ.۱۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻗﺎﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ،راﺷﺪ ،ﺷﮫﺎﺑﯽ ،ﻣﺸﮑﻮة ،ﺷﻌﺮاﻧﯽ ،ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺳﺒﺰواری ،ﻣﮫﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽداﻧﯿﺪ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ را ﻧﯿﺰ از ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ١ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۷درﺟﮫﺖ رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ دﯾﻨﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻃﯽ
ﺳﺎلھﺎی ۴۵ـ ۵۷ﺑﻪ دوران ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﺎن
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺑﺎھﻨﺮ و ﮔﻠﺰادۀ ﻏﻔﻮری ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ را ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﯿﺶ از آﻧﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺑﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ھﻤﺎن
ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﺋﻠﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮذری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۸ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی

اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ۲۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ،اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ را ﻣﺘﺸﮑﻞﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،روی ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۲۴از ﻋﮑﺎ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در
اﯾﺮان ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ٢ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ،ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﻨﯽ از ﻗﺒﻞ از آن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ اﺷﺎرهھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳در ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،از ﺗﻌﺪادی ﺑﮫﺎﺋﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در زاھﺪان ﮐﺘﺎبھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن »ﮐﺘﺐ ﻗﺼﺺ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺘﺐ ﺿﺎﻟﻪ« را در اﻧﻈﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٣ .در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺎمھﺎی از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺷﮫﺮ ﻗﻢ
ً
درج ﺷﺪه ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭼﻮن ﻋﺪهای از ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ﻗﻢ ﺟﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ص ۱۸۱ـ.۱۸۳
 -٢ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎ ،ش ۲۳ ،۶۷اردﯾﺒﮫﺸﺖ.
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۱۳۲۳/۳/۵) ۱۱ص  ۳در اﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺟﺸﻦ وﻣﯿﻦ دوم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺎﯾﯿﺎن
ﺑﻮده ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰاری آن را ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار داده اﺳﺖ) .س  ،۱ش  ۱۳ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
 ،۱۳۲۳/۳/۱۹ص .(۵
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۲۳۳

ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻐﺾ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی در
روﺣﯿﮥ اھﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ ،ﻟﺬا از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺎدۀ ﻓﺴﺎد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ١ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﺎﯾﺖ در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره از ﺳﻨﻨﺪج درج ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎز در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ
ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ﺟﮫﺮم ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﻃﻐﯿﺎن
ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺖھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ٢ «.ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﺿﻤﻦ آن از ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮫﻢ اداری را در ﺷﮫﺮ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ٣ .واﺳﻄﮥ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ـ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ھﻤﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻧﮫﺎوﻧﺪ ـ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
٤
در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﻃﺮف ﺧﻄﺎب ﺷﺎﮐﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻣﻪھﺎ و
ﺗﻠﮕﺮافھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ  ٥و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﻗﻮت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ٦ .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ در
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۱۳ﺧﺮداد  ،۲۳ص .۷
 -٢ھﻤﺎن ،س  ،۲ش  ،۲۳ص .۱۰
 -٣ھﻤﺎن ،س  ،۳ش  ،۲۶ص .۱۱
 -٤درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی  ،ج  ،۱ص ۳۴۶ـ .۳۴۷وی اﺷﻌﺎری
ھﻢ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺮوده ﮐﻪ دو ﺑﯿﺖ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ):ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻌﺮ و اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺗﺤﻮل ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ،ص .(۴۸۶
ﮐـــﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ ﺣﻔـــﻆ آن اﺑﻘـــﺎی اﺳـــﻼم
ﻓﻠﺴـــــــﻄﯿﻦ ﻗﺒﻠـــــــﮥ اوﻻی اﺳـــــــﻼم
ﺑــــﻮد ﻧــــﺒﺾ ﺣﯿــــﺎﺗﯽ ﺑﮫــــﺮ ﻣﺴــــﻠﻢ

ﭼﻮن رﻓﺖ آن ،ﻃـﯽ ﺷـﻮد اﻋـﻼی اﺳـﻼم.

 -٥ﺑﻨﺪه ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را در ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎر
ﺳﻮﻗﯽ ـ رﯾﺎﺳﺖ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن ـ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،در ﮐﺘﺎب»اﺳﻨﺎدی از ﺧﺎﻧﺪان روﺿﺎﺗﯿﺎن«
)ﻗﻢ ،اﻧﺼﺎرﯾﺎن( ﭼﺎپ ﮐﺮدهام .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٦آﻗﺎی دواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره درﮔﯿﺮی آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن داده اﺳﺖ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ﺷﺪه
 ،۶ص  ۲۲ـ .۲۳

۲۳۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ١ .در واﻗﻊ ھﺮاس ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن آزاداﻧﻪ وارد دﺳﺘﮕﺎه اداری و
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ٢ .ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در اﯾﻦ دوره ،راه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﻔﻮذ در دﺳﺘﮕﺎه اداری ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ واز ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی آن را
درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ٣ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻧﻔﻮذ در ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻧﮫﺎوﻧﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎ اﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت،
ﻧﺎم ﺑﮫﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﺼﺪی اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺮﯾﺎک ،ﺑﺎزرس دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﻌﻠﻢ
٤
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ در ۱۷ﻣﺮداد ﺳﺎل ۱۳۲۳در ﺷﺎھﺮود ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ و
ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن در ادارات دوﻟﺘﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻪ روز درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺣﺎﺻﻞ آن اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوهای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﺳﺎﺋﺲ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰیھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ
٥
»واﻗﻌﻪ ﺗﺄﺛﺮآور  ۱۷ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۲۳در ﺷﺎھﺮود« ﺷﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۲۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺎت از ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻣﺴﺆوﻻن دوﻟﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن در ھﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ دادن
ﺗﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﻪ دوﻟﺘﯽھﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﯾﮏﺑﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
در  ۲۸ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۸ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »اﯾﺠﺎد ﻧﻔﻮذ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ
ً
ﻓﺮﻗﻪ از روی ﻋﻤﺪ و ﻗﺼﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻄﺎ و ﺳﮫﻮ و ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدرا )از ﺳﻮی دوﻟﺖ(

 -١ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ص  ۱۸۸ـ .۱۹۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮدوﺳﺖ ،ج  ،۱ص  ۲۰۲ـ  ۲۰۳و .۳۷۴
 -٣ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص  ،۴۵ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﺋﯿﻨﻪ دار ﻣﮫﺮ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻏﯿﻮری) ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد(۱۳۸۶ ،ص ۵۰ـ.۵۱
 -٤آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۲۶ص .۱۱
 -٥ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﻮر ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺎن .۱۳۲۳ ،از ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻧﺎم دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ،
اﻋﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۲۵ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ رﺿﺎﺷﺎه و ﻓﺠﺎﯾﻊ آن دوره ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ص
.۳۰۶
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۲۳۵
١

ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آنھﺎ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺗﻈﺎھﺮ و اﻏﻔﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ«
ﭘﺲ از آن آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
واﻗﻌﮥ اﺑﺮﻗﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در  ۱۳دی ﻣﺎه  ۱۳۲۸روی داد و ﻃﯽ آن ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ و ﺗﻨﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت زﯾﺎدی در ﭘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنھﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .درﺑﺎرۀ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﻤﻦ آن ﻗﺼﺪ ﻗﺼﺎص ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را داﺷﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را
اﻋﺪام ﻧﮑﻨﺪ ٢ .ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻣﺎم ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
را ﺑﺮای وی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺑﺮاز اﯾﻨﮑﻪ آن زﻣﺎن »ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی« اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻓﻘﯿﺪ ،ﭘﺪر ﺗﺎﺟﺪار ﺷﻤﺎ،
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺿﺎﻟﻪ )ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن( را داد ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ .و اﻻن ھﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن را
از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ...آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺟﻮان )ﺷﺎه( آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ! ﺷﻤﺎ اﻵن را ﺑﺎ آن وﻗﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .آن وﻗﺖ ھﻤﮥ وزرا و ھﻤﻪ رﺟﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ
از ﭘﺪرم ﺣﺮف ﺷﻨﻮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻵن ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ درﺑﺎر ھﻢ
از ﻣﻦ ﺣﺮف ﺷﻨﻮی ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ ٣ .آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ

 -١ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ص  ۱۸۹ﭘﺎورﻗﯽ ،آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی آورده اﺳﺖ ﮐﻪ»ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهام ،ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮥ ﺿﺎل
ﻣﻀﻠﻪ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و او ھﻢ وﻋﺪه ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد «.در ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﻗﺎتھﺎ ،ﺷﺎه از او
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ازآن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺮدم از ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻈﯿﺮۀ
اﻟﻘﺪس را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺻﺮار آنھﺎ در ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ،دوﻟﺖ از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴ص  ۴۸ـ .۴۹
 -٢درﺑﺎره ﺣﺎدﺛﮥ اﺑﺮﻗﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﯾﺎ واﻗﻌﮥ ﻗﺘﻞ اﺑﺮﻗﻮ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ) ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﻮی ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ( .درﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎت اﻣﺎم ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺪام ﻧﮑﺮدن ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ۲۲۸ـ.۲۲۹
 -٣ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،ص۵۶ـ.۵۷

۲۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد
١
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺷﺪ و ﯾﮑﺒﺎر ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ
ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﭼﮫﺎر ﻣﺎدهای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮد ٢ .دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن دارد؛ اﻣﺎ در اﻃﻼﻋﯿﮥ رﺳﻤﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻋﻮض آﻧﮑﻪ
از ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ از »ﻓﺘﻨﻪ دﯾﻨﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از  ۲۸ﻣﺮداد ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺸﺎرھﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺳﺎل  ۳۴ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه ﺑﻮد ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ در ﺻﺪد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ اوﺿﺎع آرام ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد ٣ .و
ﺳﭙﺲ دﻓﺘﺮ ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ دارد .در اﺳﺘﻔﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۳۶درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺖ»:ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺮک
ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم آراﻣﺶ وﺣﻔﻆ اﻧﺘﻈﺎم را از دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ ٤ «.اﯾﻦ اﻗﺪام
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،داﻣﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺳﺎواک از
اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،اﯾﻦ ﻓﺘﻮا را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﭙﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺳﺎﺑﻘﺎ

 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص.۵۸
 -٢ﮐﯿﮫﺎن ،ش  ۳۵۷۵ﻣﻮرﺧﮥ .۱۳۳۴/۲/۲۰
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ص .۱۹۹ﭘﺎورﻗﯽ از ﮐﯿﮫﺎن  ۲۰اردﯾﺒﮫﺸﺖ ۳۴
و اﻃﻼﻋﺎت  ۳۱اردﯾﺒﮫﺸﺖ ھﻤﺎن ﺳﺎل .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺣﺎﻓﻆ ـ ﺳﻤﯿﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارد.
 -٤ﻗﯿﺎم ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱ص.۴۷

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۳۷

ﯾﮫﻮدی ،اداره ﻣﯽﺷﺪ ١ .در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺗﮫﺮان آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪ .وی
٢
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺣﻀﻮر دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﮫﺎﺋﯽ در ادارۀ رادﯾﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻤﺎرهای از آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن دهھﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ آن ﭼﺎپ ﮐﺮد .دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﻧﯿﮑﻮ ـ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻧﯿﮑﻮ در ﭼﮫﺎر ﻣﺠﻠﺪ ـ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﯾﺘﯽ ـ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺸﻒ اﻟﺤﯿﻞ  ٣ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ
ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی داﺷﺘﻪ  ٤و از درون ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮوﺗﻦ
٥
ﺑﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در رادﯾﻮ درﺑﺎرۀ ﭘﺮورش اﻃﻔﺎل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  ۷۱ـ  .۷۲ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زاھﺪ ﻗﻤﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیھﺎی آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻮد.
 -٢ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۱۰۹ـ.۱۱۰
 -٣وی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﺘﺎب اﻟﮑﻮاﮐﺐ ّ
اﻟﺪرﯾﺔ ﻓﯽ ﻣﺄﺛﺮ اﻟﺒﮫﺎﺋﯿﺔ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺸﻒ اﻟﺤﯿﻞ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﺸﻒ اﻟﺤﯿﻞ ،ج  ،۲ص ) ۵۸ﭼﺎپ
ﭼﮫﺎرم.(۱۳۴۰ ،
 -٤آﯾﺘﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .وی ﮐﻪ از
ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۸۸ش زاده ﺷﺪ .ﻣﺪتھﺎ در ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﮐﺘﺎب دو ﺟﻠﺪی »اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺪرﯾﻪ در ﻣﺄﺛﺮ اﻟﺒﮫﺎﺋﯿﻪ« را در ﺷﺮح
ﺣﺎل ﺑﺎب و ﺑﮫﺎء ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .وی ﻃﯽ آن ﺳﺎلھﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﭙﺲ از ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺟﻠﺪی ﮐﺸﻒ اﻟﺤﯿﻞ را در ّرد ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺖ .آﺛﺎر ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی
ھﻢ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻤﮑﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .وی در ﺳﺎل ۱۳۴۳
ﻗﻤﺮی از ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺪتھﺎ در ﺗﮫﺮان در ادارۀ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮد و در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ
ادﺑﯿﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺰد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﯾﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۳درﮔﺬﺷﺖ .ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻣﮑﺎرم اﻵﺛﺎر ،ج
 ، ۸ص ۲۸۲۹ـ۲۸۳۳؛ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎم آوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ج ،۱ص ۳۸۵ـ.۳۸۸
 -٥آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س ،۴ش ،۳ص .۷

۲۳۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

درﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻇﺮۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﮫﺎﺋﯽ در
ﺳﺎل  ۱۳۷۰ق ۱۳۳۰/ش ﻧﮕﺎﺷﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان در دھﮥ  ۲۰و ﭘﺲ از آن ،روی اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم در  ۹ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۲۶در
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ،ورود ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﮐﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻣﻌﮫﺬا ﭼﻮن
ً
اﺧﯿﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﻼف رﻋﺎﯾﺖ ادب و ﻧﺰاﮐﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ
ﺷﺮارتھﺎﯾﯽ ھﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ درج ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم را
ﺑﺸﺎرت داده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ در ﮔﻤﺮاھﺎن ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ١ «.ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻃﺒﺎی ﺑﮫﺎﺋﯽ ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﮑﻼت ،ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ ٢ «.در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد :ﻧﺎﻣﻪھﺎی رﺳﯿﺪه از ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﺷﺎره ﺷﻮﻗﯽ
اﻓﻨﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﺮارت و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در ﺷﻤﺎرۀ دﯾﮕﺮی )ﺑﮫﻤﻦ
 (۲۶ھﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﮫﺎء را ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻟﻘﺐ ِﺳﺮ ﺑﻪ او
دادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻔﺎقاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارد .در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۸ﻧﯿﺰ در ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ»:ﭼﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﮐﺸﻮر ،ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت اھﺎﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺮﻗﻪ
ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم را ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ّ
ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﺖ ﻋﺪدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﮔﺮدﻧﺪ «.ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎدهای ھﻢ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺎه از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ
٣
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺻﺐ اداری ھﺸﺪار داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺑﺎرۀ آﯾﯿﻦ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و از ﻣﺮدم
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن در ادارات ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۷زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﺰد در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﮐﻪ در  ۲۷/۵/۲۹اﯾﺮاد و ﺗﻮﺳﻂ
 -١ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ش  ،۹ ،۷۲ﻣﮫﺮ .۲۶
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش ،۳۹ص .۱۴
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۹ص .۱۴

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۳۹

ﻣﺄﻣﻮر ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در زاﺑﻞ ﺗﺠﺎر
ﺷﻤﺎ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ  ١ﮐﻪ ﺑﮫﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه )ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ( ﭼﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﺮۀ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺣﻈﯿﺮۀ اﻟﻘﺪس داده
اﺳﺖ ،و دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻪام ،و اول ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ ﺧﻮدم ﮔﺮﻓﺘﻢ آﻧﺠﺎ را و
اﻟﻪ و اﺑﮫﺎ ﮔﻔﺘﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم .ای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ! ﻋﺪهای ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ
دﯾﺸﺐ ﺑﺮوﻧﺪ ﺳﯿﻢ را ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ وآن ﺟﺎ را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ راه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎم را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﺪ .ﮐﺎری ھﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯽ و ﺑﮫﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﻘﻂ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ آنھﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دوﻟﺖ
اﻗﺪام ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺬاھﺐ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺷﻮﯾﻢ و
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم را دوﻟﺖ آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺗﮫﺮان
٢
را اول ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻼش زﯾﺎدی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و
در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻃﻼﻋﯿﮥ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﺿﻤﺎﯾﻢ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺗﻘﻮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮداد  ۱۳۲۶ﭘﺮده از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﮫﺎﺋﯽ در ﻻھﯿﺠﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ ٣ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺷﺎھﯽ ـ ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ـ از ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﺷﮫﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم در
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )س  ،۴ش  ،۱۰ص  ،۱۷ش  ،۱۲ص  ،۶ش  ،۱۴ص (۱۱درج ﺷﺪ .در ﻧﺮاق
ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻓﯿﺾ ﻗﻤﯽ و ارﺳﺎل

 -١ﻣﻘﺼﻮد ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻮد و رﺋﯿﺲ اﻃﺎق ﺗﺠﺎرت ﯾﺰد ﺑﻮد.
 -٢ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ،ﺷﻤﺎرۀ ﺗﻨﻈﯿﻢ ۲۲ـ ۱۱۶۰۰ﭘﺎﮐﺖ  .۲۳۰در اﺳﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد.
 -٣دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ش  ۱۷ ،۳۹ﻣﺮداد  .۱۳۲۶اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ در اﯾﻦ دوره را
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺳﺘﯿﺰی و اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺎل  ،۱۹ش ۱ـ ۷۹ ،۱۳۸۰ ،۲ـ ۱۲۴
)اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دﻓﺎع از ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

۲۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺒﻠﻎ ،اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ١ .ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺎواﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد ٢ .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺮام
اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ّ
ّ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮥ ﻣﻀﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ّﺗﺠﺎر و ﻣﺘﻤﮑﻨﯿﻦ
ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ھﻤﮑﺎریھﺎی ﺗﺠﺎری رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ً
و ﻧﮕﺬارﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در ﺷﺆون اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٣ .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ رﺳﻤﺎ از
٤
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻈﯿﺮه را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎی ﺑﺮوﺟﻦ ﻧﺪھﻨﺪ.
اوج ﻣﻨﺎزﻋﺎت روﺣﺎﻧﯿﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ،در ﺳﺎل  ۱۳۳۴روی داد ﮐﻪ
اﻓﺰون ﺑﺮ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاھﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وارد ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﮫﯿﯿﺞ
ﻣﺮدم ،ﮔﻨﺒﺪ ﺣﻈﯿﺮۀ اﻟﻘﺪس وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎره روﯾﺪادھﺎی ﻧﯿﻤﻪ
اول اﯾﻦ ﺳﺎل درﺑﺎره اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن )ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  (۳۴اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن از آﻧﺠﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻃﯽ دﯾﺪاری ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را در ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه داد .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ
ﺷﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺮوع
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ رﺧﺪادھﺎی ﻧﯿﻤﻪ اول اﯾﻦ ﺳﺎل را ﻋﻠﯿﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن رﻗﻢ زد.
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۲ص.۱۸
 -٢اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۱۶۹؛ ﻧﻮزدھﻢ دی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص
 .۱۶۸درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ زﻣﺰم و اﯾﺮان ﮔﺎز و ﺑﻮﺗﺎن ﮔﺎز و ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻗﻢ درﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۲۴
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص  .۱۲۶ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺸﺘﻢ ذی ﺣﺠﻪ  ۱۳۷۴ﺷﺪه و اﺻﻞ آن ﺑﻪ ﺧﻂ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺑﻮده ،ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪھﺎ از ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺘﻦ ﺳﻮال و ﺟﻮاب
در آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رؤﯾﺖ ﺷﺪ(.
 -٤آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۱۹

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۴۱

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﻔﺖ ،ﻓﻌﻼ ﻃﺮح اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺤﺚھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ١ .ﻓﺸﺎرھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود
ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ را درﺑﺎره آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در
دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶھﺎی اداری اداﻣﻪ دادﻧﺪ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎری ﺑﮫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮوﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﺎی آن دﯾﺎر،
ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﺿﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺪﯾﺪاﻻﺳﻼمھﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﺎت :ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﺳﯿﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎل اﺳﯿﺮی ،اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ۶۲
ﻧﻔﺮ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ ٢ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﻓﺎل اﺳﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۰۸ش ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در روﺳﺘﺎی ﻣﺸﮑﺎن ﻧﯿﺮﯾﺰ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد و در اوج ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی در ﻧﯿﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ آﻣﺪ و ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی
ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ ٣ .در اردﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎری ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺣﺎﺟﯽ
ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ٤ .ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در اداره ﻓﺮھﻨﮓ
آﺑﺎدان در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮھﻨﮓ آﺑﺎدان ﯾﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ٥ .در
ً
 -١ﮔﺰارشھﺎ ،اﺳﻨﺎد و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺤﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪ اول اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۳۴وﺟﻮد دارد ،ﻏﺎﻟﺒﺎ در
ﺷﻤﺎره  ۶۷ﻣﺠﻠﮥ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎ ،ش  ،۶۷ص .۴۸ ۴۷
 -٢ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل اول ،ش  (۱۳۲۷) ۲۹ص  ۸۱۰؛ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش  ،۷ص .۱۴
 -٣ﺷﺮح آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎل اﺳﯿﺮی ،ص  ۶۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺰارﺷﯽ
درﺑﺎره زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ﻧﯿﺮﯾﺰ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﮫﺮداری و آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش و ﻧﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﺮ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن÷
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن روزﮔﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن رﺳﻢ ﺑﻮد.
 -٤ﻣﺠﻠﻪ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل ۲۶ع ش  ،۲۰ص .۵۵۹
 -٥آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،(۱۳۲۸) ۶ش  ،۳۵ص .۷

۲۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ﮐﺎﺷﺎن و واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل
آن آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ دھﻪ  ۵۰اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﻪ ُھﮋﺑﺮ ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﮫﺎﺋﯽ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﺳﻮژهھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ درآﻣﺪه ﺑﻮد ١ .ﻣﮫﻢﺗﺮ از او ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫﺎﺋﯽ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﻮﯾﺪا را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن در
اﯾﺮان ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪ ٢ .زاھﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ھﻮﯾﺪا در
زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮیاش ﺑﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﭘﺮوﺑﺎل زﯾﺎدی داد و ﻋﺪهای از ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را
وارد ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﺮد ٣ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی  ۴۷ﺗﺎ  ۵۳وزﯾﺮ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﻮد ﺷﮫﺮت ﺑﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ داﺷﺖ ٤ .ﻓﺆاد راﺳﺦ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو و وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی
ً
ﺑﻮد رﺳﻤﺎ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺎﭘﻮر راﺳﺦ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﻠﻎ
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻮد و در ﻣﺠﻠﻪ راھﻨﻤﺎی ﮐﺘﺎب ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ را دﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،در ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻦ
دوره ،اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﺬھﺒﯽ در ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم را ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
۹ـ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺷﮕﻔﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ) ۱۳۲۴ـ(۱۳۳۴

ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﺷﮫﺮت آﻧﺎن ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻼم ﻧﺎﻓﺬ رھﺒﺮ آﻧﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی و ﺗﺮورھﺎی ﺑﺎ
اھﻤﯿﺖ و ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪای آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دھﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪی )۱۳۲۴ـ (۱۳۳۴ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در
ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ در دوره رﺿﺎﺧﺎن ،آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و
اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺑﻪ روش ﺧﺎص ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﺷﻌﺎر اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﺮﻋﯽ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،آن ھﻢ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﺮاب ﺑﻮدن

 -١ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﻨﮕﺴﺮ ـ ﻣﮫﺪی ﺷﮫﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ـ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ و
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات را آﻗﺎی ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﺎ آن وﻗﺎﯾﻊ
ﺑﻮده ،ﺷﺮح داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﯾﺸﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﺣﯽ از  ۱۷ﺷﮫﺮﯾﻮر ،ص ۲۲۸ـ.۲۳۳
 -٢ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ص .۳۰۸
 -٣ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ص .۳۰۹
 -٤آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ او را ﯾﮏ زن ﺑﯽﺳﺮوﭘﺎی ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۳۲۲
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ادﻋﺎھﺎی اﺻﻼحﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ رﺿﺎﺧﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ـ از ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ ـ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻃﻠﺒﮥ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ و از ﺟﺮﺑﺰه و ﺷﮫﺎﻣﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺟﺬﺑﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ھﻮادار در ﺧﻮد داﺷﺖ ،آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﯿﺮﻟﻮﺣﯽ )از ﺳﺎدات ﻣﺸﮫﻮر ﻣﯿﺮﻟﻮﺣﯽ ﮐﻪ
اﺻﻼ ﺳﺒﺰواری و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ،اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ( در ﺳﺎل ۱۳۰۳
ﺷﻤﺴﯽ در ﺧﺎﻧﯽ آﺑﺎد ﺗﮫﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﭘﺪرش ﮐﻪ ﻣﺮدی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻠﻊ
ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ،از اﯾﻦ ﮐﺴﻮت ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺪ .ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد
در ﺳﺎل  ۱۳۱۵ﺑﺎ داور وزﯾﺮﻋﺪﻟﯿﻪ رﺿﺎﺧﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ او زد و ﺳﻪ
ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﻧﻮاب ﮐﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮاب را ﮐﻪ از آن ﻣﺎدرش ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .وی ﻣﺪﺗﯽ در رﺷﺘﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد ١ .اﻣﺎ آن را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ آﺑﺎدان رﻓﺖ .در
آﻧﺠﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﻮھﺎﻧﮑﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻮرش ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻓﺎع از ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده از دﺳﺖ ﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺎر را رھﺎ ﮐﺮده
ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺘﻦ وی ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۱۹ﺗﺎ  ۱۳۲۱ش
ﺑﺎﺷﺪ .وی ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در آن دﯾﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﺗﮫﺮان اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺴﺮوی در اوج ﺷﮫﺮت ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﺶ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮده و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزادی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﭘﺲ از دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﺧﻮد در ھﻤﮥ
ﻋﺮﺻﻪھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ وی ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺎرش و ﻧﺸﺮ دو ﮐﺘﺎب در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم و ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی ﮐﻪ دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﺸﻢ ھﻤﮕﺎن را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ دورۀ اﻧﻘﺒﺎض ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ،ﻧﺴﻠﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن دورۀ ﻗﺒﻞ
ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯽدﯾﻨﯽ را در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آن دوره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
آﺛﺎر ﺿﺪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻻﺋﯿﮏ و ﺿﺪ دﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﮐﺴﺮوی ﺑﺮ داﻣﻨﮥ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
 -١وی آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎﯾﺶ ﯾﺎد ﮐﺮده ،در ھﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب
در ﺳﺎل  ۱۳۱۹ش ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ص .۴۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽھﺎی ﮐﺴﺮوی و ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽھﺎ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﮑﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ادﻋﺎھﺎی
ﺷﮕﻔﺖ او ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﻗﺸﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺗﮫﺮان و ﮔﺴﺘﺮش آﺛﺎر ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺴﺮوی ،ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﻣﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯿﻮن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان در ﻧﺠﻒ ﭘﺪﯾﺪ آورد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﺒﮫﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﻣﺮدﻣﯽ وﺳﯿﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎرهای ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺑﻪ ردﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ وی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ وی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی وی و ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰش ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ
اﻣﻀﺎی دهھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
١
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻧﻮاب ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ و روﺣﯿﮥ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب و ﻣﺸﺮوب ﺧﻮاری ﺑﻮد ٢ ،در ﻧﺠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ  ٣ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی اﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ھﺪف ،از ﻧﺠﻒ ﻋﺎزم ﺗﮫﺮان ﺷﺪ .در ﺗﮫﺮان ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ

 -١ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻧﻘﺪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﺎ اﻣﻀﺎھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم،
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص ۱۴۹ـ.۱۵۵
 -٢آﻗﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮاب در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ،ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ،
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﮐﻼه ﺷﺎﭘﻮ ﯾﺎ ﮐﺮوات داﺷﺖ ،آن
را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻧﻮاب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻼه ﺷﺎﭘﻮ را از ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ )ﻣﺠﻠﮥ
ﯾﺎد ،ش  ،۶ص  .(۴۹آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮاب ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ھﻢ ﺷﻌﺎر
ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺮادر ﻏﯿﺮتﻣﻨﺪ ،اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺮوات ﮔﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را اﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮادر ﺑﺎز ﮐﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼه ﺷﺎﭘﻮ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﮐﻼه را اﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮادر ،ﺑﺮدار .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص .۱۴۶
 -٣ﻧﻮاب در ﻣﺪرﺳﮥ ﻗﻮام ﺣﺠﺮه داﺷﺖ و ﺣﺠﺮهای از ﺣﺠﺮات ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ھﻢ ﻣﺤﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻼﻣﮥ
اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۴۵

را در ﺗﮫﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﻮر ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﺑﻮد ،در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮاب ﺑﺮ
١
ﺿﺪ ﮐﺴﺮوی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
٢
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری )از دوﺳﺘﺎن ﻧﻮاب( و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ
ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪات دﯾﻨﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ،ﻃﯽ
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ﻧﺸﺴﺖ ٣ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ ﻋﻤﺮی را
در ﺗﺐ و ﺗﺎب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و روﺣﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ  ٤اﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاب وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﮑﺎر ﮐﺴﺮوی و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ او ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و او را ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ٥ .اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻧﻮاب در ﻓﮑﺮ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺴﺮوی ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از روﺣﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﻠﺤﻪای ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ھﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در  ۱۸اردﯾﺒﮫﺸﺖ ) (۱۳۲۴ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﺳﻠﺤﮥ او
ﭘﺲ از ﺷﻠﯿﮏ دو ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .ﻧﻮاب ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﮐﺴﺮوی اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮران
ﺳﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺿﻤﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻮاب ،ﮐﺴﺮوی را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.

 -١وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﺷﺪ و اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎمھﺎی ھﻢ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮫﺪ آزادی ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺧﺮداد
 ۱۳۳۲درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ھﯿﺌﺖ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﺪق و ﺗﻮدهایھﺎ در
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻧﻮاب در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۳۴در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ راﺑﻄﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری در
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .ﮐﯿﮫﺎن ۳۰ ،دی ﻣﺎه .۱۳۸۱
 -٣ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﺎل ،۱
ش ،۹آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی او را ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد!
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش
 ،۲۱۱ص .۲۰۶
 -٥ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاب در اﺳﺘﻔﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﮑﻢ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﺛﺎر را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺮوش ،س  ،۳ش ۱۳۰
)(۶۰/۱۰/۲۶ص .۳۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ رﺧﺪاد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺗﺸﮑﻠﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدم از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﻤﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ادﺑﯿﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ادﺑﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺨﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺒﺎرات اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ
در ادﺑﯿﺎت ﻓﺪاﺋﯿﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ:
ﻣﺎ زﻧﺪهاﯾﻢ و ﺧﺪای ﻣﻨﺘﻘﻢ ّ
ﺟﺒﺎر ﺑﯿﺪار .ﺧﻮنھﺎی ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن از ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮدﺧﻮاھﺎن
ﺷﮫﻮت ران ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم و رﻧﮕﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﻇﻠﻢ وﺧﯿﺎﻧﺖ و
دزدی و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی اﺳﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و ﮔﺎه دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم اﻟﮫﯽ
ھﺮﯾﮏ از اﯾﻨﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺳﭙﺎرد و دﮔﺮ ﯾﺎراﻧﺶ ﻋﺒﺮت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ...اﯾﻦ
ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖﭘﻮش و ﺣﻖ ﮐﺶ واﯾﻦ زﻧﮓ ﺑﺎزان ﻣﻨﺎﻓﻖ! آزادهاﯾﻢ و ﺑﯿﺪارﯾﻢ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ و
٢
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ.
ﻧﻮاب ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی و ...را
ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد .واﺣﺪی ﻃﻠﺒﻪ و از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد آن از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ در
 -١ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرھﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﮐﺸﺘﻦ دﮐﺘﺮ ﺑﺮﺟﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫﺎﯾﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﻧﻮاب و دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ داروی اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ وی رﻓﺘﻨﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻮاب ﺷﺨﺼﺎ روز
اﺧﺬ رأی ﺑﻪ دادﮔﺎه آﻣﺪ و ﭘﺲ از روﺣﯿﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﺶ از دادﮔﺎه ﮔﺮﯾﺨﺖ.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻧﯿﺰ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺎن آزاد
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ،ﯾﺎد ،ش  ،۶ص ۴۵ـ .۴۶در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ھﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﺷﺎن و ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ.۴۸۶ ،
 -٢ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ...ص  .۲۱زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﻧﻮاب ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﭘﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺑﻮده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﺑﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮاب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﺪش ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ÷ رﺳﺎ و دﺷﻤﻦ ﺑﺮاﻓﮑﻦ ﺑﻮد.
ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﮫﻠﻮی ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ رﺿﺎﺧﺎن
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ او ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﺎن را ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺧﺎﺋﻦ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد) .ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه ،س  ،۶ش ) ۵آذر  ،(۶۸ص  .۳۶ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن
ﮐﻪ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ را ﻣﻦ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدم .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  : ،۲۱۱ص .۶
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ﮐﺎرھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮاب آ ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺮاﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و در رأس ھﺮم آن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻇﺎھﺮ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﮐﻪ
در ﮐﻮران ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ روﯾﻪ در آن ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﻮد و ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻃﻠﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ را در اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ!
اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺎل  ۲۴ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ھﻨﻮز ھﺪف
اﺻﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد .ﮐﺴﺮوی و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺳﺨﻦ روز ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ھﻢ
ﺟﺴﺎرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺬھﺒﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ،
ِ
ﻃﯽ ﻣﺎهھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۲۳و ﻧﯿﺰ ﺳﺎل  ،۲۴ﺷﻤﺎری از ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ،اﻋﻢ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و
ﺑﺎزاریھﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و درﺑﺎر ﺧﻮاھﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺴﺮوی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و وی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺮدم ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻓﺸﺎرھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﮐﺴﺮوی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ،در  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ
١
ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او و ﻣﻨﺸﯽاش ﺣﺪادﭘﻮر ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای آزادی آﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻠﮕﺮافھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻓﺎع از ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮافھﺎ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮥ آنھﺎ
ﺗﻠﮕﺮافھﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﮐﺮﺑﻼ و ﺷﺨﺺ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺷﺎه و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .در ﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎ اﺟﺎزۀ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام زدﻧﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت :ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎ
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ و ﺣﺘﯽ
 -١ﺣﮑﺎﯾﺖ آن را از زﺑﺎن ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،۲۱۱ص .۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۳۱ص .۱۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ١ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﺰد ﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺘﻮای ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ﻧﺠﻒ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی ،ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ را آزاد ﮐﻨﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ،از ﻗﻮل اﻣﺎم
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره دو دﯾﺪار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در دﯾﺪار دوم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ آزاد ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮور ھﮋﯾﺮ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺴﺮوی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮور ﺷﺪ ﮐﻪ از ھﺮ ﺳﻮی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ
دﯾﻨﯽ وﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ،ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﻮاب ﺑﺮای ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ؛ از آﻧﺠﺎ ﻋﺎزم ھﻤﺪان و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و
٢
ﺳﭙﺲ ﻧﺠﻒ ﺷﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎ را در ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در واﻗﻊ ﺗﺮور ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻐﻀﻮب ﻣﺮدم ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ادﺑﯽ و ﮐﺞ رویھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهاش در ھﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪھﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن و اﺳﺘﺎدان و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮش ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء
اﺧﻼق و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎھﻤﻮار ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺛﺮ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر،
ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﮫﺮت ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﮐﺮد و
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر روی آورد .ﻧﻮاب در رأس اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﻣﺘﻌﺪدش ﺑﻪ
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺮاد ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ
دﯾﻨﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎری
ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن
دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮد .وی ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﯽ ﺗﻦ از ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ
زور وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ ،راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد و ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .او ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺮوش ،ش  ،۱۳۰ﺳﺎل ﺳﻮم دی ﻣﺎه  ۱۳۶۰ـ ص ۳۸ـ ،۴۵ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص .۵۶
 -٢در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺴﺮوی ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ را
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ در ﮐﺘﺎب »ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی« آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺟﺰوهای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﮐﺴﺮوی« ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺘﻞ وی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﻀﻠﯽ در روزﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺷﺮ
اﯾﻦ ﺟﺰوۀ  ۳۲ﺻﻔﺤﻪای »ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪه دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ« ﺑﻮد و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺎج
ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی زﺷﺖ ﮐﺴﺮوی ﺑﺎ او در آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۴۹

ﺟﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ زور وارد اﯾﻦ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
١
ﻣﺼﺪق ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﺗﮫﺎم ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه را در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ۱۳۲۵آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ درﮔﺬﺷﺖ؛ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از آن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ھﻢ درﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش  ۱۳۶۴/ق ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﻢ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد.
٢
آﻣﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻀﻼی ﻗﻢ و از ﺟﻤﻠﮥ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه(
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آن ھﻢ ﺑﻪ ھﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺷﮫﺮ ﻗﻢ را ﮐﻪ ﻃﻼب ﺟﻮان ﻓﺮاواﻧﯽ
داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺪود و
ﮔﺴﺘﺮده در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی را در ﻗﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺣﻮادث ﺳﺎلھﺎی  ۴۱آﺛﺎر ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۵ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺟﻨﺎزۀ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی در اﯾﺮان ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ  ٣و ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻏﻮﻏﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ٤ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺮﻗﻌﯽ در ﺧﺘﻢ
رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮود؛ اﻣﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :اﮔﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ

 -١ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ص ۶۴ـ.۶۸
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎل ﺧﺎﻃﺮه از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻻ ،ص .۱۴۵
 -٣ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در ﻧﺸﺮﯾﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﺎل  ۲۵ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺷﺪل در اﯾﻦ ﺑﺎره در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۲۰ص  .۴ﺷﺎه ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۶ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ آوردن ﺟﻨﺎزه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،از آن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ،از ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ھﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ وی را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮی زد و آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی وی را ﺑﺎر رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ش) ۲۹ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۱۳۷۹ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ص .۲۰۴
 -٤آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺟﺴﺪ رﺿﺎﺧﺎن را از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی
و واﺣﺪی از ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺟﺴﺪ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ آﺗﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ .اﯾﺎم اﻧﺰوا )ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎﯾﻪ (۱۳۸۰ ،ص .۸۰

۲۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

رﺿﺎﺧﺎن ﻗﻠﺪر ،اﯾﻦ ﻣﺮد ّ
ﺟﮫﻨﻤﯽ ،ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﯽ ،ﺷﮑﻤﺖ را ...ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ١ «.در ﻧﺸﺮﯾﮥ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۶ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﯿﺤﮥ
آﺳﻤﺎن ﻧﺠﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت رﺿﺎﺧﺎن درﺑﺎره دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ آوردن ﺟﻨﺎزۀ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .ﺟﻨﺎزۀ رﺿﺎﺷﺎه در  ۱۷اردﯾﺒﮫﺸﺖ
 ۲۹ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن و رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی دواﻧﯽ درﺑﺎرۀ واﻗﻌﻪ آوردن ﺟﻨﺎزۀ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﻗﻢ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،۲۱۱ص .۸
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۵۱ص ۳ـ ...» ۱۱ ،۴ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎزه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﮫﺮ ﺣﻀﺮت
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( وارد و ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ،اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ﯾﺰدی را ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﺎب و ﻧﺎﻣﻮس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،دﻧﺪهھﺎی او را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪ درھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ...ﺻﺎﺣﺐ ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎزه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺎرف ﭘﺮوری ،ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻣﺸﮫﺪ را ﺑﺮ ھﻢ زده و ﮐﺜﯿﺮی از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻨﺎم و اﺳﺘﻮاﻧﻪھﺎی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺌﻮﻧﺎت دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﺣﺎﻓﻆ و ﺣﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ
از ﻣﺸﮫﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮫﺪ از ﻗﺒﯿﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ اردﺑﯿﻠﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎ
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج
ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻧﮕﺠﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ و ...ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻨﺎن در ﻗﯿﺪ
ﺣﯿﺎﺗﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻧﺪانھﺎ زھﺮ ﺧﻮراﻧﯿﺪه و ﯾﺎ از وﻃﻨﺸﺎن آواره و ﺳﺎلھﺎی درازی آﻧﺎن را وﯾﻼن
و ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻤﻮده «...ﻣﺤﻤﺪﻃﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻧﺠﻒ ،و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم،
ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﯿﺤﮥ آﺳﻤﺎن ﻧﺠﻒ ،در ﺷﻤﺎره  ۲۷ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﻧﺪارد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ زﻧﺠﺎﻧﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺠﻒ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺳﻔﺮھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ و ﻗﺎھﺮه داﺷﺖ
و از ﻣﻨﺎدﯾﺎن وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﯽ و اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ،
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ آل ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ .۱۴۲۷ ،وی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮد و
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪی در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺪ اول
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﮏ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺣﮑﯿﻢ در ﻧﺠﻒ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺎﺷﺮ آن ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﻮد .ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﯽ روی آن ﻧﺒﻮد ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ
ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﺎم
ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ،ش  (۹ﺧﺎرج از ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎزﻋﺎت آﺧﻮﻧﺪی در ﻧﺠﻒ ،وی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺎدی
ﻣﺴﻠﻢ در ﻓﻘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻔﻪ وی ﺑﻮد( ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ
ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪس و ﻣﺼﺮ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او در دﻓﺎع از اﺳﻼم ،وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﯿﻊ ،در
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ﻏﯿﺮ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺼﺪ ورود در ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ
زﻣﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رھﺒﺮی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﺪت و ّ
ﺣﺪت
وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮاب ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﻧﻮاب در آن اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮری اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
٢
ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ١و ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻄﺒﻪ ﻓﯽ اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪھﺎدی اﻟﺪﻓﺘﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶ق )۱۳۲۶ش ـ۱۹۴۸م( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از وی دارد .زﻣﺎﻧﯽ وی ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ
وی ﻧﺸﺪ .ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﮑﺎر وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ،ﻗﻢ .(۱۳۸۹
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ دهھﺎ ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮده و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد
را از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش ۱۲ ،۱۰ـ.۱۳
 -٢ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮاب ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ در ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮫﺮان ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ اول ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ
ﭘﮫﻠﻮی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص  ،۲۵ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،۲۷ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ھﻮ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ ،ﺧﻮنھﺎی ﭘﺎک ﻓﺪاﺋﯿﺎن رﺷﯿﺪ اﺳﻼم در ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن رﺷﯿﺪ اﺳﻼم در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮادران
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﺘﺎب از دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮف ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪﻣﺠﺘﺒﯽ
ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی) .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش  ،۷ص .(۱۸
ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
درآﻣﺪ .ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ وﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت دادﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ﮐﻪ »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ
آزاد« را داﺷﺖ و ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻨﻔﺮد اﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۴۶اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺮ
ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺎدر ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪﮔﺎن از ھﺮ ﻧﻮع
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی درﯾﻎ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ...و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ اﻗﺎﻣﮥ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺮای
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﮫﺎﻣﺖ از ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و آﻧﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺒﺎری ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ش ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم »ﭘﺮدهای
درب ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان زده و ...ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺎب و ذھﺎب زﻧﺎن ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺰﺑﻮر
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ھﯿﺎھﻮ و ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ّ
ﻣﺬﻣﺖ
١
ﺣﺠﺎب زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺸﻮده و از اﯾﻦ راه روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و روزیھﺎ ﺧﻮردﻧﺪ«.
ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ،در ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﺧﻮد از ﺣﺠﺎب ﺳﺨﻦ
٢
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزه را از دﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ داد ،ﻣﺎﺟﺮای روی ﮐﺎر آﻣﺪن ھﮋﯾﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۲۷و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﺑﺎ
وی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر رھﺒﺮی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ـ ﻧﻮاب ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ٣ ،ﺣﺰب ﺗﻮده را
ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﺮد .ﺷﺎھﺪ آن ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ٤ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮداد  ۲۷ھﻤﮥ اﺧﺒﺎر در ﺣﻮل وﺣﻮش ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد،
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ دﻓﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
ج  ،۳ص.۶۵
 -١ﻣﻨﺎﻇﺮۀ دھﻘﺎن ﭘﯿﺮ و داﻧﺸﺠﻮی ﺟﻮان ،ﭼﺎپ ﺷﺪه در رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ،ج  ،۲ص  .۱۰۴۷اﻧﺘﻘﺎد
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زور از ورود زﻧﺎن ﻣﮑﺸﻔﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺳﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ آن ﺳﻮی
ﺑﺎزار ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز!
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ج  ،۲ص  ،۲۴۳ ،۲۲۱ ،۲۱۸در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺣﺠﺎب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص
۲۲۸ـ.۲۲۹
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۵ش  ،۱۱ص .۳
 -٤ھﮋﯾﺮ در دوره ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺧﻮد در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ﻧﺴﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺗﻼش وی ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از روزهﺧﻮاری ﻋﻠﻨﯽ در ﺳﺎل  ۲۷اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ،ص
۷۸ـ .۷۹ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ادارۀ ﮐﻞ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ :دﺳﺘﻮر دھﯿﺪ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﮐﺴﺘﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﺮوک و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ھﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺘﻀﯽ داده ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۵۳

اﻣﺎ ورود ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻧﻮاب ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﮋﯾﺮ و ھﻤﺮاھﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮد.
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮور ﺷﺎه در ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ۲۷زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺠﺪد ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮور ھﮋﯾﺮ در  ۱۳آﺑﺎن  ،۲۸ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﮋﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻓﺮﻗﮥ ﺿﺎﻟﮥ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،در روز ﯾﺎد ﺷﺪه،
در ﺣﺎل ﺧﻠﻌﺖ دادن ﺑﻪ رؤﺳﺎی ھﯿﺌﺖھﺎی ﻋﺰاداری ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ ١ .اﻣﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﭼﮫﺎر روز ﺑﻌﺪ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮور اﺛﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ؛
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮫﺮان ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪدی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺼﺪق و
ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮫﺮان ،وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻣﻮج ﻣﺒﺎدرات ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ آن
ﺣﺰب ﺗﻮده از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد ٢ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﮫﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل
 ۱۳۲۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
٣
ﺷﺪه ﺑﻮد ،دروس دﯾﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.

 -١ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﮋﯾﺮ در آﺑﺎن  ۲۸ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺗﺮور ﺷﺪ ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ و
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻧﺪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﺗﺸﻮﯾﻖ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮏ آﻧﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ج  ،۲ص
.۳۲۸
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ص  ۱۸۳ﭘﺎورﻗﯽ .ھﮋﯾﺮ اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻪ ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﺷﺒﮫﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن واﺑﺴﺘﮕﯽ او ﺑﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻮد ،اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ھﻢ اﻧﺠﺎم داد
و آن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ راه ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﺪام ﻣﯿﺮزا اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﯾﺰدی در ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﺗﻮﺳﻂ وھﺎﺑﯿﺎن در
ﻣﮑﻪ ﺣﺞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﻔﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻋﺒﺎس اﺳﮑﻨﺪری در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ،
)ﺗﮫﺮان ،ﻧﺎﺷﺮ ﺣﺴﻦ اﻗﺒﺎل۱۳۳۱ ،ش( ص ۲۳۶ـ.۲۴۱
 -٣ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،دﮐﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮑﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﻨﺪس
ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﯾﺮ آزاد ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺮﯾﻤﺎن،
اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ.

۲۵۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﺷﺎه ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺎه ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﺒﺎرزان از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎرآ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺮور ھﮋﯾﺮ در آﺑﺎن  ۱۳۲۸ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ،آب ﺳﺮدی
ﺑﻮد ﮐﻪ روی دﺳﺖ رژﯾﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ،
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده ،زﻣﯿﻨﮥ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﻃﻼﻋﯿﮥ آﺗﺸﯿﻦ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮫﺎدت ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﻌﺪی
آﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ
درﺳﺎل  ۱۳۲۸آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ وﻋﺪهای از ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه
١
ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺷﺎه ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آوردن رزم آرا در ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻓﺎﺋﻖ
آﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﯾﺎزدھﻢ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۹اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی )ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ(  ٢ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻗﻢ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺗﮫﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.

 -١ﺧﺎﻧﺪان واﺣﺪیھﺎ ،اﺻﻮﻻ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺪد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ واﺣﺪی
ﺑﺪﻻ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ واﺣﺪی ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺠﻠﮥ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را اداره
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۰۰و ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ دﻓﺎع از دﯾﻦ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪواﺣﺪی ودﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻻ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۶ﺷﮫﺮﯾﻮر
 (۱۳۸۲ﮐﻪ ﺧﻮد از ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﻣﻐﺘﻨﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص ۲۲۰ـ .۲۲۱ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ھﻢ داﻣﺎد
ﺧﺎﻧﺪان واﺣﺪی ﺑﻮد و ﺑﺮادران واﺣﺪی داﯾﯽھﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٢آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ و از ھﻤﺮاھﺎن ﻧﻮاب ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۱/۱۱/۸در ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن
در ده وﻧﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﻘﺎﯾﯽ،
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﯾﺮ آزاد ،ﺣﺎﺋﺮی زاده ،و ﻣﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻃﺮف ﻣﺎ ھﻢ ﻧﻮاب ،ذواﻟﻔﻘﺎری ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﻓﯿﻌﯽ،
ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺳﺠﺎدی و ﺑﻨﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ .در آن ﻣﺤﻔﻞ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺘﺸﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از آن رزمآرا ﺗﺮور ﺷﺪ .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در آن
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻠﯽھﺎ از وﺟﻮد رزم آرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :رزم آرا

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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در اﯾﻦ زﻣﺎن ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ رزم آرا ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻠﯽ
ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﺮور وی
ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﺮان ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ دﯾﺪار ﮐﺮده و از آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ اﮔﺮ
رزم آرا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﭘﯿﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۹/۱۱/۱۶رزم آرا در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻓﯿﺾ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻠﯿﻞ
ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ ﺗﺮور ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ
از رزمآرا ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در ﭘﯽ اھﺪاف ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﮫﺪوراﻟﺪم داﻧﺴﺘﻦ رزمآرا
ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ وی را داده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﻮدﻧﺪ و وﺟﻮد رزم آرا را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻼوه ،از وی ﺗﺼﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺖ رﺿﺎﺧﺎن در ذھﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮور رزمآرا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﻣﻠﯽ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ـ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از آن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ـ از رزمآرا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ رزمآرا ﺑﺮ آن
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺟﻮان آن روز،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ رزمآرا ﺗﺮور ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﺻﻼ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻒ
٢
ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮاب و ﯾﺎراﻧﺶ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ً
ﻓﺪاﺋﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺧﻮد رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﭘﺴﺮ ﭘﮫﻠﻮی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺪاﻧﻨﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎم ﺟﻢ) ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ ،ص  (۹ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ
ھﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۸۱ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﺎن ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم را ﺷﺮح داده اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ،
رھﺒﺮان ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎن ،ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺣﺎﯾﺮی زاده ،و ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎر راه ﻣﺎ رزمآراﺳﺖ و اﮔﺮ او از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻧﻔﺖ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و رژﯾﻢ ﻋﻘﺐﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی از آنھﺎ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رزم آرا ﮐﺸﺘﻪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،آن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮل را دادﻧﺪ.
 -٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎم ﺟﻢ) ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ،ص (۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮادر رﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺳﺘﮕﺎر را ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮام آزاد ﻧﮑﻨﻨﺪ ،آن ﺑﻪ آن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺟﮫﻨﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ١ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻞ ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از رزمآرا ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ـ ﺗﺎ ھﻔﺘﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۳۰ـ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .در ﺣﮑﻮت ﻋﻼء آن ھﻢ
در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل  ۳۰ﺷﻤﺎری از ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی،
ﺳﯿﺪھﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ و اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن )ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ( زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻮاب ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺒﺎب آزادی دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺟﺪاﯾﯽ وی از ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﻧﻮاب ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻼء ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و
ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﺮدی را از ﻣﯿﺎن ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ دﯾﻨﺪارﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺒﮫﻪ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه دوﺳﺘﺎﻧﺶ
را ھﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﯾﮑﻪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺪون ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ،زﻣﯿﻨﮥ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن را از ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی در دوازدھﻢ
ﺧﺮداد  ۱۳۳۰و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن وی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه آن ھﻢ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪق،
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و ﺣﺘﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ،ﻣﯿﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﺘﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن در ﭘﯽ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﺒﻮد! ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺼﺪق دﻏﺪﻏﮥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ آرزوی ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

 -١ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ...ص ۵۶؛ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۸ص  ۵۹ﻧﺜﺮ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﺎه ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺳﺰا و ﻓﺤﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ش ۲۱
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۳۰ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ھﻤﮥ ﻣﺸﮑﻼت را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺟﻨﺒﯽ ﭘﺮﺳﺖ )ﺷﺎھﺮخ ﺟﺎﺳﻮس ،دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻣﺪار رﻗﺎص ،ﻣﮫﺘﺪی ﺳﮓ
ﺑﮫﺎﯾﯽ و اﯾﻦ زن ھﺮﺟﺎﯾﯽ( را ﺑﻪ زﻧﺪان و ﻃﻨﺎب دار ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک
روﺑﻪرو ﻧﺒﻮدﯾﻢ «.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺜﺮ در آن روزﮔﺎر در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ.
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درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﺮد ﻣﺪﻋﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺠﺎل
دھﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﯿﮥ ﻧﻔﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ« ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺳﮫﻢ ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺎ را اﻧﺠﺎم دھﯽ« و
»ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح را ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ١ «.ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻮاب »ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﻣﺼﺪق داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ و ﭼﺮا اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«؛
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺪق ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪھﺪ؛ ﭼﻮن اﺻﻼ در اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ﻧﺒﻮد ٢ .دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق در ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از ﺳﻠﻄﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ،ﺧﻠﻊ
ﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان و ﭘﺲ از آن ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ٣ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺟﺰ ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن از ھﻤﺮاھﯽھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آن ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻨﺪۀ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﻮر! ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم از ﺧﻄﺮھﺎی ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
 -١ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،در :آزادی ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ،ص ۹۲ـ۹۳؛ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﮑﺮد،
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص .۱۷۰
 -٢روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎم ﺟﻢ ،۱۳۸۱/۱۱/۲۱ ،ص .۹
 -٣ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ و دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ـ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق از ﺳﺎل ۱۳۲۷
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل اول : ،ﺳﺎل ۱۳۲۷ـ ش  ۳۷ص  (۱۰۱۰ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻮد .ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش آن ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﯽ درآﻣﺪھﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص
 .۱۱۲اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی در
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ص  ،۶۳ﻧﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  (۱۳۲۷ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:ھﻤﺎن وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮاب را ﺑﺎ ﻗﯿﺎم و ﻗﻌﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ! و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺬھﺐ و دﯾﻦ
ﮐﺮﺳﯽ وﮐﺎﻟﺖ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﻨﯽ ھﻢ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﮐﺸﻮر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ
و ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ! ﺷﺮاب ﻓﺮوﺷﯽ را در ﻣﺸﮫﺪ و ﺷﮫﺮ ری و ﻗﻢ ﺣﺮام ﮐﺮده و
در ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﯾﻦھﺎ ھﻢ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ« .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ
ﻣﺴﮑﺮات ﺑﺎ ھﻤﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،اﻣﺎم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﺸﺮوﺑﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮫﻢ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،اﺟﺮای آن را ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮔﻠﻪھﺎی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺼﺪق را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﯿﮫﺎن ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۸۱

۲۵۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ اﺳﻼم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
١
ﮐﻪ روی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻮاب از دوازدھﻢ ﺧﺮداد ۳۰ﺗﺎ  ۱۴ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۳۱ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه از ۲۸
ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺼﺪق ،در زﻧﺪان ﺑﻮد .وی ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺗﻼشھﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ دوﺳﺘﺎن وی ﺑﺮای آزادﯾﺶ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ از
ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ،
٢
ھﻤﺮاه ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻮاب در زﻧﺪان در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ اﯾﻦ دوره آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن در
ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ وﻧﻔﻮذ آن در ادارات دوﻟﺘﯽ در
ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰوده ﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻮی ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه
ﺑﺴﯿﺎری ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪروی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن  ٣ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ
ﺿﺪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪق ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن،
ﺗﻮدهایھﺎ و درﺑﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎز در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺮور اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ  ٤وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،دردور ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ از دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﻋﻠﺖ

 -١ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم) ،ﻣﺠﻠﮥﮔﻔﺘﮕﻮ( : ،ص .۲۱۱
 -٢ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ و ﮔﺰارش ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم )و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻣﺴﺆوﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽ در
ﺑﺎره ﻧﻮاب و وﺿﻌﯿﺖ او در زﻧﺪان( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﻮاب و دوﺳﺘﺎﻧﺶ در »ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد« آﻣﺪه اﺳﺖ .آن ﺟﻤﻠﻪ :ص .۳۳۰ ،۳۲۹ ،۳ ،۲۸۱ ،۲۵
 -٣وی ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم
ﭘﯿﻮﺳﺖ و واﺳﻄﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮاب ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﺪﻧﮓ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای
ﺣﺠﺎب ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ را ﮐﻪ ارﮔﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ،اﻧﺘﺸﺎر داد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ وی ﺑﺎ ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،۲۱۱ص .۶
 -٤درﺑﺎرۀ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال«
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب:ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ ،ص ۳۸ـ .۴۰ﺳﯿﻒ ﭘﻮر ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺮادر دﮐﺘﺮ
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺒﺸﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ،وی
ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ و در ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﻞ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺮد.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۵۹

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و ﻧﻮاب ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ،وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ وی اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دوران
ھﻤﮑﺎرﯾﺶ ﺑﺎ وی ،ﯾﮏ ﺗﺮک اوﻟﯽ ھﻢ از او ﻧﺪﯾﺪ ٢ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮر ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺷﺪ و ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻣﮫﺮ ۱۳۳۲
آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،در واﻗﻊ ،ﺑﺎ ھﺪف اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن را در دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪق ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺮور ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺗﻌﺪادی
از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ زﯾﺮا اھﺪاف
آﻧﺎن ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد ،ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

 -١ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در دوراﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻮد ،در زﻧﺪان ﺑﺎ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺒﺢ ،ﭘﺎرهای از رﺟﺎل
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻌﻪھﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﮫﻨﺪس ﺣﺴﯿﺒﯽ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در زﻧﺪان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
داد و ﺑﯿﺪاد رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن واﺳﻄﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺣﺴﯿﺒﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﺧﺮ ﭼﺮا دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر آنھﺎ را اذﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺠﻠﮥﮔﻔﺘﮕﻮ ،ش  ،۲۹ص  (۲۱۳ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و
در ھﻤﯿﻦ دوره ،ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم او در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺮور ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء در ﺳﺎل  ،۱۳۳۴ﻧﻮاب ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﻨﺰل وی ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی واﺳﻄﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎﻟﺜﺎرات،
ش  ۲۵) ،۲۱۱دی  (۱۳۸۱ص  .۶درﺑﺎره ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﻮاب و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮورﻋﻼء ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن از آﻧﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ در »ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ھﻤﺎن ،ص .«۴
 -٢ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ص .۳۷۶
 -٣ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ،
ص۱۰۹ـ.۱۱۶

۲۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺪاﺋﯿﺎن ھﻤﺰﻣﺎن اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺷﺎن را ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
١
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻢ زدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ وی ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎهھﺎی ﺳﺎل  ۳۱و ﻣﺎهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۳۲اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ
آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺗﻮدهایھﺎ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاھﺎن ،ﮔﺮوه ﺑﻘﺎﯾﯽ،
ﻣﺼﺪﻗﯽھﺎ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﭘﯽ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اوﺿﺎع ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد .در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﯽ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ
اوﺿﺎع ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺪاﺋﯿﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد .آﻧﺎن
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺪام از ﺟﻨﺎحھﺎ ﺣﺘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﺰوا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
٢
دﯾﻨﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن داده ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮرا و ﺳﻨﺎ
در آﺑﺎن  ۳۱ﻻﯾﺤﮥ ﻋﻔﻮ ﺧﻠﯿﻞ ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺮای ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺧﻠﯿﻞ در  ۲۴آﺑﺎن اﯾﻦ ﺳﺎل آزاد ﺷﺪ و ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ دﯾﺪار
ﮐﺮد .ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ۳۱ھﻤﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﯿﺘﯿﻨﮓھﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﺰب
ﺗﻮده ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ
ھﻤﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ.
اوجﮔﯿﺮی اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺪق در ﻣﺠﻠﺲ
ھﻔﺪھﻢ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی  ۵۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻃﺮﻓﺪار او از ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن
رﻓﺮاﻧﺪم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﻮی ﻣﺼﺪق در  ۱۲ﻣﺮداد  ۳۲ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺿﺪ ﻣﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺪق در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﮐﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ،ﺷﺎه در اواﺧﺮ
ﻣﺮداد  ۳۲از ﻧﺒﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺘﻮزﯾﺮ را در ﻇﺎھﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺰل و
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ زاھﺪی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ آن دوره،
ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺎهھﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪه و ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮاب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ درﺑﺎره ﻣﻮاﺿﻊ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در:
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص.۱۷۲
 -٢ﻣﺠﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ص .۲۱۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺟﮫﺖ ﺗﺮس از ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ،دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر آن وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺑﺪی داﺷﺖ .دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺮس روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺳﺮاﺳﺮ
وﺟﻮدﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ١ .وآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در
ﻣﺤﻈﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ٢ .ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ
ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان دور از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺒﻮد
وﻟﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ھﻤﻪ رﻓﺘﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ٣ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﺣﻤﺎت ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﮥ ﻣﺮدم و
رھﺒﺮان ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف رھﺒﺮان ﻣﻠﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ
٤
و ﺗﻮﻃﺌﮥ ﻣﺸﺘﺮک آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و درﺑﺎر و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﻣﺮدم ،ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ.
 -١ﺗﺼﻮر ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن روزﮔﺎر ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺮﯾﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮده،
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
)اﻣﻨﯿﺖ( ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺎزﮔﯽھﺎ ﻣﺼﺪﻗﯽھﺎ اﻃﺮاف ﺗﻮ زﯾﺎد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺪق ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدی! ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم :ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮرد دﯾﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮏ وﻗﺖ ﺷﺎه را ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ و ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه را
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ھﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺗﻮدهایھﺎ آزادی داده ﺑﺎ
ﻣﺼﺪق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪق ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺎه در ﻋﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺺ
ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﺳﺖ )آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .(۳۹۶
 -٢ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ...ص  .۱۲۱اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از  ۲۸ﻣﺮداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺪق و ﺷﺎه ﻧﺸﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام
از دو ﻃﺮف ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از وی اﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ۲۵ ،ـ۲۶؛ ﺧﻮاب آﺷﻔﺘﮥ ﻧﻔﺖ ،ص
۷۴۱ـ .۷۴۵ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی دو ﺟﻨﺎح ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای در ﭘﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ درﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ دور ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن از درﺑﺎر ،در ﻗﻀﯿﮥ
ﺗﻠﮕﺮاف ،دﺳﺘﮥ اول ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺷﺎه ﺟﻮاب ﺳﺒﮑﯽ داد ،آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی از ﮐﺎری ﮐﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻇﮫﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥﯾﺎد ،ش  ،۵ص.۵۲
 -٣ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص .۱۶۱
 -٤در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﮥ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﭼﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ از رھﺒﺮاﻧﺸﺎن و ﻧﺜﺎر ﺷﮫﯿﺪاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ،در
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺼﺪق
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺗﺮورش ﺗﻮﺳﻂ آنھﺎ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن را ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای زاھﺪی در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۳۲آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻮاب ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ درﺑﺎر و
ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازۀ ﺿﺪ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﻤﻠﮑﺖ
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه و ھﺮ ﻧﻔﻌﯽ ،ﺑﻪ ھﺮﮐﻪ رﺳﯿﺪ ،در
ﭘﻨﺎه اﺳﻼم رﺳﯿﺪ .و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل آن ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺷﺎه و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزرا ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺬھﺐ
ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺮوج آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﻠﻂ از
ﻣﻐﺰھﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه ﮔﻤﺮاھﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ،ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺜﯿﻒ ﻣﻨﮑﺮات و
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﮥ اوﻟﯽ ،ﻣﺴﮑﺮات ﺧﺎﻧﻤﺎﺳﻮز و ﻟﺨﺘﯽ و ﺑﯽﻗﯿﺪی ﺷﺮم
آور زﻧﺎن و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﮫﻮت اﻧﮕﯿﺰ  ١ﻓﻀﯿﻠﺖﮐﺶ و رﻗﺎص ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖﺑﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺖ؟ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻣﻮﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺜﺮی ﺷﯿﻮا و زﯾﺒﺎ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ...:ﻧﺎم اﯾﺮان و
ﻣﺼﺪق در ھﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ دل ﻣﻠﺖھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر زده ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺷﮫﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻧﮓ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻋﺰت و ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﻪ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری
ﮐﺸﯿﺪ؟ ...ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه دادﯾﻢ ﺗﻨﺶ و ﻏﻮﻏﺎﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺎ
ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد و ھﻮش و ﺣﻮاس رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮاﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎل ،ﺗﻌﺼﺐ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺐ آﻟﻮد و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺟﻮی و ھﯿﺠﺎن زده ﺑﻮد.
ﻗﺘﻞ و ﺗﺮور و ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا و ﺷﻌﺎر و ﻟﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻣﺒﺎرز ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽداد
و ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و ﻣﺼﻠﺤﺖﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ ﻻﺟﺮم آﻏﺎزی ﺑﻪ آن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
دلاﻧﮕﯿﺰی و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﻠﺦ و ﺟﺎﻧﮕﺪاز داﺷﺖ ...ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺰم آھﻨﯿﻦ و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﻋﺮﺑﺪه و ﺟﻨﺤﺎل دور ﻧﮕﺎه
دارد و رھﺒﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران را ﯾﺎری دھﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺨﻮش وﺳﻮﺳﻪھﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ را
درﯾﺎﺑﻨﺪ و ادب ﻣﺒﺎرزه را از دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ ،ص ۵۴ـ.۵۵
 -١داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ،ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ
دارﯾﻢ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺻﻔﻮی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎره آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آن رﺳﺎﺋﻞ را دوﺳﺖ ﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ رﺿﺎ ﻣﺨﺘﺎری ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در دوره
ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن رواﯾﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه اروﭘﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود ١ .ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ ،در ﭘﯽ ﺟﺬب ﻧﻮاب ﺑﻮد؛ اﻣﺎ
ﻧﻮاب در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺎه را ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ ﺧﻄﺎب
ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻧﻮاب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ،از ﺗﺮس ﺗﺴﻠﻂ ﺗﻮدهایھﺎ
ﮐﻪ ھﺮ روز و ﺷﺐ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ را ﻣﻤﻠﻮ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ھﺮاﺳﻨﺎک ﺑﻮد.
وی ﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ زاھﺪی را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ؛ اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد آﻧﺎن ﺗﻮدهایھﺎ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اوﺿﺎع اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ،درﺑﺎره دوﻟﺖ زاھﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮدهایھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺼﺪﻗﯽھﺎ را ھﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ،ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﺣﺮف ﻧﺪارم و ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻢ« .٢
ﭘﺲ از آن ،ﻧﻮاب اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﻧﺜﺮ ﮔﻔﺘﺎری و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻓﺪاﺋﯿﺎن در
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ و آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن دو دﺳﺘﮕﯽھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺳﯿﺪھﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻮاب و از او ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد  ٣ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮاب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻢ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺸﺪن او و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﻟﯿﺖ ،اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻮاب داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او از روش و ﻃﺮﯾﻘﻪ
اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر روی ﮔﺮدان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی دﻧﯿﺎ و دﻧﯿﺎﻃﻠﺒﺎن روی آورده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺑﺮادران
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از وی روی ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ .وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و ﺳﺎلھﺎ در ﻧﺠﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ
اروﭘﺎﯾﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در ﻣﻌﺮﻓﯽ آن آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و زﯾﺎن اﺳﺘﻤﺎع رادﯾﻮ را از
ﮔﻔﺘﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان و دﮐﺘﺮھﺎی ﻣﺸﮫﻮر اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاورھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎرﺷﺎت دﮐﺘﺮ اﻟﮑﺴﯿﺲ ﮐﺎرل ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ و
دﮐﺘﺮ وﻟﻒ آدﻟﺮ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﭘﺎول ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺸﺖ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﺎﻧﺖ )از ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﯽ( درج
ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب و روان از دﮐﺘﺮ
اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
 -١ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی و ، ...ص.۱۲۷
 -٢ﻣﺠﻠﮥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ش  ،۲۹ص .۲۱۸
 -٣ﺑﻪ ﺟﺰ او از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ھﻤﺮاھﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی دوﻻﺑﯽ ﺑﻮد
ُ
ﮐﻪ ﻧﻮاب او ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ .دﯾﮕﺮی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ وﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻨﺎم دوﻻﺑﯽ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻧﮑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آﺧﻮﻧﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ١ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ
او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻮاب از اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ از وی رﻧﺠﯿﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ
٢
روی ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻧﻮاب از ﮐﺮدۀ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺖ.
در واﻗﻊ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻘﺘﻀﯽ ،از ﺗﺮور واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﻈﻤﯽ را ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮥ راه ،دﺳﺖ آنھﺎ
را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺗﻼش آﻧﺎن را ﺑﯽﺛﻤﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻧﻮاب در ﺳﺎل  ۱۳۳۳در ﮐﻨﮕﺮۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪف ﻧﺠﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﺗﺸﯿﻨﯽ در دﻓﺎع از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﺮاد ﮐﺮد.
ﭘﺲ از آن ،ﻋﺎزم ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ رھﺒﺮان اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﯾﺪار ﮐﺮد ودر ﻋﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری ،از آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ازﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ٣ .ﺷﺎه
ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻐﺪاد
)ﺳﻨﺘﻮی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻋﺮاق از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ( داد .ﻧﻮاب از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮآﺷﻔﺖ و در ﭘﯽ ﺗﺮور
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ﺑﺮآﻣﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎﺗﺤﮥ آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺴﺮ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در  ۲۵آﺑﺎن  ۳۴ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ھﺪف ﺗﯿﺮ ذواﻟﻘﺪر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز
آذر ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻧﻮاب و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ واﺣﺪی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
واﺣﺪی ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی ،ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،در دﻓﺘﺮ
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ص .۱۰
 -٢ﻣﺠﻠﮥ ﮔﻔﺘﮕﻮ) ،ش  (۲۹ص .۲۱۷
 -٣اﺣﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در اﯾﺮان ،ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ در وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮ داﺷﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .ﻧﻮاب در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد از ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
»ﻣﻨﺘﺪی اﻟﻨﺸﺮ« در ﻋﺮاق »ﺷﺒﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« و »اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« در ﻣﺼﺮ ،ﺷﻌﺒﺎت »اﺧﻮان« در
ﺷﺎم و ﻋﺮاق ،و »ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء« در ﺷﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﯿﮫﺎن ۳۰) ،دی ﻣﺎه  (۸۱ﺑﺮﺧﯽ از
اﺧﻮاﻧﯽھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻒ از اﺧﻮاﻧﯽھﺎی اردن ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام وی در ﺻﺪد
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وی را ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ده روزۀ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ دﺧﺘﺮ ﻧﻮاب در ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،۲۱۱ص .۳
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او ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاب ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ واﺣﺪی و ﻣﻈﻔﺮ ذواﻟﻘﺪر ـ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻼء را ﺗﺮور ﮐﺮد ـ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام ﺳﺮﯾﻊ آﻧﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،و در واﻗﻊ ،ﺑﺪون ھﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪای ،ﺻﺒﺢ روز  ۲۷دی  ۱۳۳۴ﺧﺒﺮ اﻋﺪام اﯾﻦ
اﻓﺮاد از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،۳۴آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در زﻧﺪان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم دھﺪ ١ .اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ،دو ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و
ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺒﺎرز اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ٢ .اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ دو ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺻﺪراﻻﺷﺮاف و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ و
از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ٣ .اﻋﺪام آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد.
در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻮاداران اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
اﻋﻀﺎ و ھﻮاداران ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺎواک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ۳۷از ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﺸﻨﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﯿﺦ ﯾﺤﯿﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﻓﻌﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎری
دﯾﮕﺮ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ،ﺣﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ ﺗﺮﮐﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻀﺮﺗﯽ،
ﻣﺤﻤﻮد ﻟﺆﻟﺆ ،ﺣﺎج ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻤﺴﺎر ،ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﮫﺎن.۱۳۸۱/۱۲/۲۸ ،
 -٢ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۱۹
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی در دﻓﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ آنھﺎ از
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ از اﻣﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻮاﺑﯽ رﺳﯿﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﻓﻘﻂ آﻗﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ در »وﯾﮋه
ﻧﺎﻣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﺎﻟﺖ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺗﻮی از ﺧﻮرﺷﯿﺪ«  ۱۲ﺧﺮداد  ،۷۸ص .۳۴

۲۶۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ،آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از روﺣﺎﻧﯿﻮن
١
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮاب و ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎه دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ:
اﻟﻒ :ﻓﺪاﺋﯿﺎن و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی

ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﺎھﯿﺖ ﻃﻠﺒﮕﯽـ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ و در ﻋﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ
ً
ﻧﻮﻋﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﻼب ھﻢ ﺳﺎﮐﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ٢ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری  ٣ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص  .۱۵۱در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺿﻤﻨﺎ در
ﺟﺸﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎج ﺣﯿﺪر ﻋﻠﯽ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ وﻓﺎ ھﻢ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه و درﺑﺎرۀ آﻗﺎی
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم وﺟﻮد دارد.
 -٢ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮوﺟﺮدی اﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،او ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﻼم ھﺴﺘﻢ و آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی اﻓﺴﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ھﺴﺖ ،اﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻤﯽرود .ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش ،۶
ص .۲۷اﺳﺘﺪﻻل دﯾﮕﺮ او ھﻢ درﺑﺎره ﺗﺮورھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺿﺮوری ﺷﺮع را ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺪاق
و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ ﺷﺨﺺ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ «.آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﻮاب در  .۳۴/۹/۱ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﮐﯿﮫﺎن
) ۳۰دی ﻣﺎه .(۱۳۸۱
 -٣ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎت :ﺣﺠﺖ ،ﺧﻮاﻧﺴﺎری و ﺻﺪر ،آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از آﻧﺎن ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﺣﺠﺖ ھﻤﺎن
روش ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺤﺚ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ھﻢ ﻃﺮح ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،درﺑﺎرۀ آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺻﻒ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ وارد ﺷﺪ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺻﺪر ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ آن زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه ،س ﺳﺎل  ۴ش
) ۵ش ﻣﺴﻠﺴﻞ آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺧﻮد او ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺠﻠﻪ
ﺣﻮزه ،س  ،۶ش ) ۶ش ﻣﺴﻠﺴﻞ  (۳۶ص  .۳۵ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺷﯿﺮازی در ﺳﺎل  ۲۷از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری
درﺑﺎره ﻣﺼﺮف ﺳﮫﻢ اﻣﺎم در ﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺄﻧﻪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﺣﺘﯽ ﺑﺮ دادن ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ و ﺻﺮف ﮐﺮدن
ﺳﮫﻢ ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم÷ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﻼد ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ھﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﯽ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۶۷

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺳﻼم
و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ« .ﻓﺪاﺋﯿﺎن از ﺳﺎل  ۲۹ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻨﮫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺿﺪ درﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر و
ﻧﯿﺰ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﻼم ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﮫﻢ ﺑﻮد،
درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ ،آﻧﺎن در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز
داﺷﺘﺪ :ﺗﻮ ای ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ! ﺗﻮ ای ﺑﯽوﻓﺎ ،ﻋﻠﻮم آل ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻌﺎرف اﻟﮫﯽ را ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﻤﻮدی .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻓﮑﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﻧﻮراﻧﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻮراﻧﯽ ﺣﻖ
ﭘﺮوﺑﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،روش و ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادی و در ﺻﻒ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺰاران و ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻼف اﺳﻼم و اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ھﻤﻪ
روزه ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﻼم ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻮاﺧﺘﯽ .ﺗﻮ ای ﺑﯽوﻓﺎ ﺑﺸﺮ ،ای ﮐﺎش وﻓﺎداری را از
ﺳﮓ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮد آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪی ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ اﺳﺎس اﺳﻼم ﯾﮏ ھﺰارم آن در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻋﻤﺮت ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮑﺮدی ،ﺑﻪ ﺧﺪا آن
ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻋﻨﻮان و ﻣﻘﺎم دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﯽّ ،
ﻣﮫﯿﺎی ھﺮ
اﻗﺪاﻣﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻟﻄﻤﺎﺗﯽ وارد آﯾﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻧﺒﯿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ج و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮن
ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ÷ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﮥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را آﺗﺶ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺎﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ روی ﺧﻮد
١
ﻧﻤﯽآوری.
ﺳﻌﯽ درﺣﻔﻆ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻻﺣﻘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨﻮاﻧﺴﺎری .ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش ،۲۲
ش ﻣﺴﻠﺴﻞ  ،۱۱۵ص  .۱آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﺻﺮﯾﺢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻮاﻧﺴﺎری از ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وی اﺷﺎره دارد .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ،وﻗﺘﯽ ھﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وی آن را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص ۷۲ـ .(۷۳ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻧﺸﺮﯾﮥ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( ﺣﮑﻤﺖ ﻗﻢ ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪای ﻣﻔﺼﻞ )ﺳﺎل اول ،ش
 ۱۳ ،۱۲ﻣﮫﺮﻣﺎه  (۱۳۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﯾﻊ و ﺑﮑﺮی در آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﺣﺎل
اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﺛﺎر اﻟﺤﺠﻪ ،ج  ،۱ص ۱۴۲ـ.۱۶۱
 -١اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ص .۸۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﮥ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را در ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺳﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آن را در ﻧﮕﺎه
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ و ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮادث
ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ ﮐﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ١ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﺑﮫﻤﻦ  ۲۹ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ
روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ درج ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ» :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﭘﯿﺸﻮای ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎﮐﺪل،
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﺖ اﺑﺮاز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ ھﻨﻮز آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
٢
ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ رخ داد ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی اﺷﺎره دارد ﮐﻪ
ذھﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﺸﻮب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻗﺼﺪ
ﺑﺮ ھﻢ زدن ﺣﻮزه را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از
درسھﺎی ﺧﻮد ھﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ھﺮ روز ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪای درسھﺎی ﺣﻮزه را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮۀ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎری از ﻓﺪاﺋﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪی ،آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﻟﺸﺘﺮی
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻟﺮ و ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻼﯾﺮی در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ در ﻣﺪرﺳﮥ
ﻓﯿﻀﯿﻪ و در ﺣﻀﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﻀﺮوب ﺷﺪﻧﺪ و وﺳﺎﻃﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ زادۀ آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری آﻧﺎن را ﻧﺠﺎت داد ٣ .آﻗﺎی

 -١ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪای را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی آﻣﺪه ﺑﻮد:
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی! ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن
وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ) ....ﺧﺎﻃﺮات
آﻗﺎی دواﻧﯽ ،ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،۲۱۱ص .(۸
 -٢ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ ،ش ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۲۶ ،۱۶ﺑﮫﻤﻦ  ،۱۳۲۹ص .۳
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی دواﻧﯽ در ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،۲۱۱ص ۸؛ ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص
۳۰ـ .۳۱آﻗﺎی دواﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮاب ،ھﻔﺖ ﺗﯿﺮی زﯾﺮ ﺷﺎل ﺧﻮد

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻟﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺖ و در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎران ﺷﮫﯿﺪ ﻧﻮاب را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺘﻮاری ﺳﺎزد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
آنھﺎ ﭘﺎﯾﺸﺎن از ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ١ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن
ﻗﺼﺪ رودرروﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن وﻓﺎداری ﺧﻮد ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی ـ ﻣﺮد ﺷﻤﺎره  ۲ﻓﺪاﺋﯿﺎن ـ در ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،در ﭘﺎﯾﺎن
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪاش را ﺧﻮاﻧﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را وﺻﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺑﺮاز
ارادت ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ ٢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﻧﺎن در ﻗﻢ ،در ﺑﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،روش
آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﻃﺮاف آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ذھﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺪر و ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن
در ﻗﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ
زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺷﺮاﻗﯽ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن در ﻗﻢ ﺑﮑﺎھﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺐھﺎ در ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی در ﮔﺬر ﺟﺪای
ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻮم ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺷﮫﺮﯾﻪاش را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام از ﺳﻮی
اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻗﻀﯿﻪ را ﮔﻔﺘﻢ .اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﮫﺮﯾﻪ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم دارم ٣ .آﻗﺎی ﺑﺪﻻ
در ﺑﺎره اﻋﺪام ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮاب ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺟﺎﻟﺒﯽ داده اﺳﺖ .در واﻗﻊ رژﯾﻢ ﺣﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ زودی ﻗﺼﺪ اﻋﺪام اﯾﻦ اﻓﺮاد را دارد و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از
ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده و ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ .ﺑﻪ ھﺮ روی ﻋﺎﻗﺒﺖ »ﻧﻮاب ﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮ و
ﺗﺄﺳﻒ زﯾﺎد از ﻗﻢ رﻓﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻓﺪاﺋﯿﺎن ھﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ«.
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪھﺎﺷﻢ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص .۴۳
 -٢ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۷ص .۳۴
 -٣ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ،ش  ،۶ص ۳۷؛ درﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﺷﮫﺮﯾﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪﻻ در :ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل،
ص ۲۱۹ـ.۲۲۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻋﺪام ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ١ .اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﺪم ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺪام ﻧﻮاب اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی از ﻓﺪاﺋﯿﺎن و
ﺣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ  ٢ﮐﻪ ھﻢ ﺟﺰء ﺷﻮرای اﺳﺘﻔﺘﺎی آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮد و ھﻢ ﻋﻤﻮزادۀ ﺑﺮادران واﺣﺪی ـ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ وﯾﮋه از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن اوﺿﺎع ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ را
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﺸﺎن در ھﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮای اﯾﺸﺎن واﻧﻤﻮد
ﺷﺪه ﺑﻮد ـ از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد ٣ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم در ﻓﯿﻀﯿﻪ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﺪهای از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﺿﺪ
اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ٤ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزۀ رﺿﺎﺧﺎن در
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۲۹و ﺗﮑﺎﭘﻮی ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در ﻗﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ درﺑﺎر ﯾﺎ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه از آن ﺳﻮ ،ذھﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﺸﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﺳﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن در ﻗﻢ ،در ﺟﻠﺴﮥ
درس اﯾﺸﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﻼب ﻋﻠﻮم
دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را از ردﯾﻒ ﻃﺎﻟﺒﯿﻦ ﻋﻠﻮم روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮدود و ﻣﻄﺮود ﻧﻤﻮد ٥ .اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در  ۱۴ﺧﺮداد آن ﺳﺎل ،ﮔﺮوھﯽ از ﻃﻼب ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی،
ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻃﻼب ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻢ ،دﺳﺘﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ـ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی ،ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴ص  ۹۸آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻻ از اﻋﺪام ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮاب و دﯾﮕﺮ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﺒﺮ داده و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن،
درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﯿﻢ .آن روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺣﺎل ھﯿﭻ ﮐﺎری را ﻧﺪارم .ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۲ص .۱۹۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ وی در ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،وﯾﮋه ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم) ،ش  ،۲۱۱ص (۲
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ،ص ۵۸ـ.۵۹
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ) ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺒﺮﻗﻌﯽ ﻓﻘﯿﻪ( ،ش  ،۲ص .۱۹۱
 -٥ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ادارۀ ﮐﺎرآ ﮔﺎھﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ۳۱۱/۱/۷۹۰۶/۲۸۶۶ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹/۳/۱۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ،ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺟﺪاد) ،ﻣﺠﻠﮥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ش  (۲۹ص .۲۰۵

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۷۱

ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺗﻘﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺮب و ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ـ از ﻃﻼب
ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺪاﺋﯿﺎن را از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﻗﻢ آن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺸﺮوﻃﻪ از
ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر
روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺒﻮد ١ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﺮﺧﯽ از روشھﺎی
ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :آﺧﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ و ﻏﺼﺐ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
را ﺑﺎ ﻧﻮاب در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻋﻠﻮی اﺳﺖ .ھﺪف ﻣﺎ ﻣﻘﺪس و ّ
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﯾﻦھﺎﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
٢
ﻋﻠﻮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ ،ﻗﺮض ﻣﺮدم را ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
آﻗﺎی واﻋﻆ زاده درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺮﯾﺢ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن روش آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .ﺳﭙﺲ درﺑﺎرۀ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :دﺳﺘﮕﺎه
اداری ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم
ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺎ ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«  ٣وی
درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ روز در ﺟﻠﺴﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ از
اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﺎن )ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم( ﺑﺪون ھﯿﭻ آﻟﺖ و اﺳﻠﺤﻪای ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دراﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ« ٤ .ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ واﺣﺪی دوﺳﺖ ﺑﻮده در ﺟﺎﯾﯽ از اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاب و واﺣﺪی و از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن آﻧﺎن در ﻗﻢ ،در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد

 -١ھﻤﺎن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ص ۱۹۱؛ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش  ،۴۳ص
.۳۶
 -٢ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۲ص ۱۹۲ـ .۱۹۳و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﮥﺣﻮزه ،ش  ،۴۳ص  ۳۷آﻗﺎی
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺬﮐﺮ دادم.
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۲ص .۱۹۹
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۲۰۲

۲۷۲
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ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ١ .ﺧﺎﻧﻢ زھﺮا ﻣﺼﻄﻔﻮی ھﻢ از ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﯿﺰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و ﻧﺎراﺣﺘﯽ وی از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی از آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ٢ .ھﻤﺴﺮ اﻣﺎم ھﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »آﻗﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺎر دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻦ در ﮐﺎر آنھﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ« ٣ .ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم در وﺻﻒ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ» :روح او )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ( رو ح ﻧﻮاﺑﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ«  ٤ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی از ﺣﻤﺎﯾﺖ
آﺷﮑﺎر ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮد ٥ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ روز ﻣﺮﺣﻮم )اﻣﺎم(
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ آﻣﺪ در ﺣﺠﺮۀ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﻻﯾﯽ و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎﺷﻢ
ﺗﮫﺮاﻧﯽ و واﺣﺪیھﺎ درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼ او ﺳﻨﺒﻞ )ﮐﺬا(
ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ و در اﻓﺘﺎدن ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺻﻼح اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ آنھﺎ ﻧﺼﺤﯿﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی اداﻣﻪ دادﻧﺪ ٦ .وی داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻮت ﺷﺪن ﻗﻢ
ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻃﻼب ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪی و ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ ﺗﮫﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮح
٧
داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﻣﺎﺟﺮا ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺘﻨﺪ.
ب :وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم

 -۱ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﻌﮫﺪ و ﺗﻘﺪس ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﺲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽھﺎ را در
زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻈﺎھﺮ دﯾﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻓﺮاد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮاب ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ آن روزﮔﺎر ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ .رﻓﺘﺎرھﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ّ
ﺟﺪی ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﺮون ﺑﺪاﻧﺎن
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،ش ) ۴ﻣﮫﺮ  ،(۷۰ص  .۲۴ﯾﺎدھﺎ و ﯾﺎدﻣﺎنھﺎ ،ج  ،۱ص ۲۰۴ـ.۲۰۵
 -٢روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ۱۷ ،ﺧﺮداد .۱۳۶۷
 -٣روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ۱۲ ،ﺧﺮداد ،۷۳ ،ص .۱۱
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۲۳۵
 -٥ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۸۶
 -٦ﺧﺎﻃﺮات ،ص .۶
 -٧ھﻤﺎن ،ص ۷ـ.۸
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۲۷۳

ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،آنھﺎ را ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ١ .آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ از اﺣﺴﺎس
ﺷﮕﻔﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺶ ﻧﻮاب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦﺗﺮ از او ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺗﻤﺎم اﻧﮕﯿﺰه و ھﺪﻓﺶ دﯾﻦ ﺑﻮد« ٢ .ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻘﻠﺐ
ﻣﯽﺷﻮم ...ﺳﯿﺪ )اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر( را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎع دﯾﺪم ٣ .ﺷﺎھﺮﺧﯽ ھﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﻧﻮاب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻄﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ده دﻗﯿﻘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺎی ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ٤ .ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی ھﻢ روی ﻧﻔﻮذ
ﮐﻼم ﻋﺠﯿﺐ ﻧﻮاب ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :او ﻣﺮدی ﺷﺠﺎع و ﺑﯽﺑﺎک ﺑﻮد .از
ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﮐﻼم و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ٥ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﮫﻠﻮانھﺎی ﺑﺎزار ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﯿﻮﺳﺖ و از
دﯾﻦ ﺟﺰ ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ »اﯾﻨﺎن اﮔﻪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻦ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻦ ،ﺑﺮاﺷﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺧﻮدﺷﻮن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدن« ﺑﻪ ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻮاب از ﻃﺮﯾﻖ وی از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ
ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی رو ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺒﺮن ﺗﯿﺮﺑﺎروﻧﺶ ﮐﻨﻦ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮاھﺮ و ﻣﺎدرش ﺑﻮدن.
ﺑﻌﺪ در ﮔﻮش ﺧﻮاھﺮه ﻣﯿﮕﻪ :ﻣﻦ دو ھﺰار ﺗﻮﻣﻦ از آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﭘﻮﻟﻮ ﺑﮫﺶ ﺑﺪﯾﻦ .ﺗﻮ اون ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻦ اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﻨﻦ ،ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﭘﻮﻟﺸﻮ
ﺑﮫﺶ ﺑﺪﯾﻦ؛ ﮐﻪ داداﺷﺶ اوﻣﺪ ٦ «...وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ را ﭘﺎی ﭼﻮﺑﮥ دار
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی »ﻣﯿﮕﻪ دﺳﺘﻤﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻤﻪ ،درﺑﯿﺎرﯾﻦ ،ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ
ﮔﺮدﻧﻢ ،ﭼﻮن ﻃﻨﺎب ﺷﻤﺎ ﮐﺜﯿﻔﻪ ،ﻧﺠﺴﻪ«  ٧ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺮوه
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ آﻗﺎی دواﻧﯽ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮاب در :ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ۲۵) ۲۱۱دی
 ،(۸۱ص .۸
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۸۸
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ص ۴۳ـ.۴۴
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎھﺮﺧﯽ ،ص  ،۶۱وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﭘﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٥آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ص .۱۸۴
 -٦ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی ،ص .۷۰
 -٧ھﻤﺎن ،ص .۶۶

۲۷۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ّ
ﺗﺪﯾﻦ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن ،در ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻋﺘﻤﺎد دﯾﻨﯽ واﻗﻌﯽ آﻧﺎن را ھﻢ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﻧﻤﻮد
داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ردﯾﻒ ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی آنھﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
 -۲ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﻧﮕﺎھﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺮوزیھﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﻮد .آﻧﺎن اﺳﻼم را آﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﮥ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ١ .از دﯾﺪ
آﻧﺎن ،ﺷﺎھﺪش ﺗﻤﺪن ﮐﮫﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در اﯾﻦ اواﺧﺮ
ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر رﮐﻮد و ﺳﺴﺘﯽ ﺷﺪه و ﻏﺮب زدﮔﯽ ﺷﺮﻗﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻣﺎدی ﻏﺮب
ﺳﺨﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻈﺎھﺮ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻧﻮاب ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ـ از ﻣﺮاﮐﺰ
اﺻﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در ﺗﮫﺮان ـ درﺑﺎره ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﯾﺮاد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
اواﺧﺮ ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ۱۳۲۷اﯾﺮاد ﺷﺪ و از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﻮاب در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺴﺎن و ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﻤﺐ و ﻃﯿﺎره و آﻻت ﻗﺘﺎﻟﻪ و ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و
ﻗﺪرت ﭼﻨﮕﺎل و ﺷﺎخ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺧﻮب ﺧﻮردن و راﺣﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻧﺪارد «.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ »ﺷﮫﻮات ﺣﯿﻮاﻧﯽ« را اﺻﻞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،از
وﺿﻊ ﺷﺮق ھﻢ ﻧﺎﻟﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮق »ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻮاھﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪۀ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﺮب ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺸﺎن را از دﺳﺖ

 -١اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن دارد ،ﻣﻨﮫﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻂ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ
 ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺟﺎی رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی را ﮔﺮﻓﺖ -درآﻣﺪ .ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ازﺳﻘﻮط ﭘﮫﻠﻮی ،اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ھﻤﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن واﻧﻤﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﺟﺰ اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﺪارد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﺒﺎدی آن اﺳﺖ )ﺗﺎرﯾﺦ  ،۲۲ﺷﻮال ۱۳۸۹ق( ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ :اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ،ش  ،۷ص .۱
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دادهاﻧﺪ« .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ھﺮﭼﻪ را ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﻮب و ھﺮﭼﻪ
را ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ژاﭘﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺣﺮﮐﺘﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮده و اﻣﺮوز ﺑﻪ »اوج )ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ( ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ« رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه »دارای ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ
ﺑﻮده و ﻣﯿﮑﺎدو را ﺧﺪا« ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮاب ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن »اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎرف
ﺑﻠﻨﺪ اﺳﻼم را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻋﻘﻞ و ھﻮﺷﺸﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ژﺳﺖھﺎ و ﺷﮫﻮات
اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ« ﻧﻮاب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻧﻮﮔﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ
دوره ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روشھﺎ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ را از دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎھﺪش ھﻢ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ را از دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎھﺪش ھﻢ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی
ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻧﻮاب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﯾﺎد ﮐﺮده ،ﺑﻪ
»ﻋﻤﺎرات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ در اﺻﻔﮫﺎن از زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن داﻧﺶ ﭘﮋوه ودﯾﻦ ﭘﺮور
ﺻﻔﻮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺎرات ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه و ﺣﻤﺎم ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﯾﯽ و ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ«
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره دو
ﻧﮫﻀﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد» :ﯾﮑﯽ ﻧﮫﻀﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎرف و اﺧﻼق اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ اروﭘﺎی وﺣﺸﯽ و
١
ﮔﻤﺮاه«.
اﮔﺮ ﻣﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل  ۱۳۵۷را ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﻨﺖﮔﺮا ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ
از ﯾﮑﺴﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﻼم از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪھﺎی
ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
 -۳ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی روی ﭼﮫﺎر اﺻﻞ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ:
۱ـ اﺳﻼم ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ۲ .ـ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ در اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ و
اﺗﺤﺎد ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد۳ ،ـ ﺗﻀﺎدی ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و وﻃﻦ ﺧﻮاھﯽ
ﻧﯿﺴﺖ۴ .ـ اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﻨﮫﺎ در

 -١ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ص ۷۱ـ.۷۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ١ .ﻧﻮاب از ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ در ﺟﺮﯾﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
وی در ﺳﺎل  ۲۶ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺗﮫﺮان ﻣﻼﻗﺎت
٢
ﮐﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.
ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎزاری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪی
 -۴ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮی
ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎلھﺎی  ۴۱و  ۴۲ﺷﻤﺎری از
آﻧﺎن در اﻃﺮاف اﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ را اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺳﻨﺦ وﺟﻮدی آﻧﺎن
در اﻣﺘﺪاد ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻃﻠﺒﮕﯽ ـ ﺑﺎزاری داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﺗﺎ
روزﮔﺎر ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزار ﮐﮫﻦ ـ ﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻮﯾﻦ ـ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ در ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﺷﺎھﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز آن دوره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮاب
ﺻﻔﻮی و ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در روﺣﯿﮥ ﻣﺎ ﻃﻼب ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺖ ...ﺷﯿﻮۀ
رﻓﺘﺎر و ﻣﺒﺎرزۀ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ٣ .ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻌﺪھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوی
ھﻮاﯾﯽ ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدم و در ﺟﻠﺴﺎت آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻢ ...ﻣﺎ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺬب اوﻟﯿﻦ ﺷﻌﺎر ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ھﻤﻪ ﮐﺎر و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ،و اﺳﻼم ﺑﺮﺗﺮ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ از
اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ« و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻣﺎ را ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و
 -١ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ، ....ص  ۱۳۱اﯾﻦھﺎ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاب در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
 -٢ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص .۶۶
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎھﺮﺧﯽ ،ص ۹۸ـ.۹۹
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ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ ١ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر روی
ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﮫﻔﺮوزی ،ﯾﮏ ﺑﺎر وی و
٢
ﻣﺮﺣﻮم رﺟﺎﯾﯽ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ھﻢ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۵ﯾﮑﯽ از روشھﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی آﻧﺎن از ﺷﻤﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﮫﻠﻮان ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،در ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮫﺮ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮕﻠﺞ و ﭘﺎﭼﻨﺎر و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﯾﻦ دوره ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﺼﻠﺖھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﺸﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺰاداریھﺎی ﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﻗﺸﺮی
ﺧﺎص از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮد
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ روی ﺷﺎه ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮﻓﯽ اﯾﺮان
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی از آﻧﺎن ،از روی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻧﻮاب از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻨﺎن را درک ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎه در ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻧﺎن ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﯽرﻓﺖ .ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮاب ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای داش ﻣﺸﺘﯿﺎ ،ای داش ﻏﻠﻮﻣﺎ ،ای ورزﺷﮑﺎرھﺎ ،ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارد ٣ «. .ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی ھﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۱در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
رھﺒﺮی ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد دوﻟﺖ
ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺷﺎه درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺷﺎه را دارد ،ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﯿﻮﺳﺖ ٤ .ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺣﻮم ّ
ﻃﯿﺐ ﺣﺎج رﺿﺎﯾﯽ )اﻋﺪام در  ۱۱آﺑﺎن  (۴۲ﮐﻪ از ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
 -١ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻠﺖ ،ص .۲۱
 -٢ﺳﯿﺮۀ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۱۲۲ـ.۱۲۳
 -٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش  ،۲۱۱ص  .۶وی از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ـ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ـ ﺑﺮ
ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده ،از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ »ﮐﻪ از ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن و داش ﻣﺸﺘﯽھﺎ
ﺑﻮد« ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺗﻈﺎھﺮات  ۲۵ﺧﺮداد زﺧﻤﯽ ﺷﺪ.
 -٤ﺧﺎﻧﻢ ھﻤﺎ ﺳﺮﺷﺎر ـ ﯾﮫﻮدی ـ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت
ﺷﺪه ،ﺟﻌﻔﺮی را ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ و او را ﻋﻀﻮ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﺧﻮد اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺒﻮده و ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت آنھﺎ رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻌﺒﺎن ،ﺟﻌﻔﺮی ،ص .۶۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽاش از درﺑﺎر ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺟﻤﻊ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ و اھﻤﯿﺖ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﺎن را در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺮدم درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روزﮔﺎری ﮔﺬﺷﺖ و اھﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه
از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺪاﺋﯿﺎن از اﯾﻦ
ﮔﺮوه ،در ﻓﻀﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.
 -۶ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻊ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه و اﺻﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،در ﯾﮏ دورۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﻀﺖ ﭘﺎﻧﺰده
ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
 -۷ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری آﻧﺎن از روز اول ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی آن ،ﺑﻮﯾﮋه ﭼﮫﺮهھﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻧﺪازه ھﺸﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ را در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮاب را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ﭼﮫﺮهاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﺒﻮد،
در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﻗﺮار دھﺪ ١ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﺶ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ روشھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﻓﺎﺳﻖ ،آن ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی روی آورد .ﺷﺎﯾﺪ در آن
روزﮔﺎر ﺳﺨﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در دﻧﯿﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در اواﺧﺮ دھﮥ  ۴۰ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ
روی ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﮫﺮهای دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ھﻤﺮاه ﮐﺮدن آن اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ھﻤﺰﻣﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺒﺪاد
 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ش .۲۱۱

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۷۹

ﭘﮫﻠﻮی درﺑﺮ داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رژﯾﻢ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ ١ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم،
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و
ﺳﻌﮥ ﺻﺪر ﻧﺎﺑﺠﺎی ﺧﻮد و ﺳﭙﺮدن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﮫﺮهھﺎی
ﻣﺸﮑﻮک ،و ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﻨﺎر زدن ﻓﺪاﺋﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ،زﻣﯿﻨﮥ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸
ّ
ﻣﺮداد ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻔﺘﯽ را ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﯿﻮۀ ﺗﺮور ھﻤﯿﺸﻪ دﺷﻮاریھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای رھﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﺟﺎذﺑﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮاب ﺑﺮای ﺗﺮورھﺎی ﺧﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز از ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻣﺮﺟﻊ را
ﻻزم ﻧﻤﯽدﯾﺪ و اﻋﺘﻘﺎدش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ھﺠﻮم ﺑﺮده اﺳﺖ،
ﮐﺸﺘﻦ وی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد ٢ .ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ،ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر از ھﻤﺎن روش
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه از ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ .وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ
ﻋﺮاﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺐ
ﺗﺮور ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﻠﯽ دو ﺟﺮﯾﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ج ـ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب »اﻋﻼﻣﯿﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم«

ﻓﺪاﺋﯿﺎن در ﺷﺮح اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺼﻮری از اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ

 -١آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر و ﻣﺆﻣﻦ ،آنھﺎ
راه را ﺑﺎز و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اول )ھﮋﯾﺮ( را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﻌﺪی )رزم آراء( را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ .از آزادی ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ،ص ۹۲و
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ص  ،۳۵ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در
ﺳﺎل ۱۳۳۰ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد.
 -٢ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﺧﻮد ﻧﻮاب ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺰب
ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻇﻢ ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ذواﻟﻔﻘﺎری و
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮﺣﺪی زاده ،ص.۳۲

۲۸۰
ً
و ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،اراﺋﻪ دادﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ«  ١ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ )و ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﻮد( و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ،اراﺋﻪ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۷و  ۱۳۲۸ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻋﻼﻣﯿﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ﯾﺎ رھﻨﻤﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﻢ:
اﻟﻒ( ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ و اﻧﺘﺸﺎر آن :روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻒ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﻧﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :ﺧﻮد ﺑﻨﺪه
٢
ﻧﻮﺷﺘﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻮد ،و در اوج اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎلھﺎی  ۲۸و ۲۹ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎرھﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎرش و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ھﮋﯾﺮ را ﺗﺮور ﮐﺮده و ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ً
ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺳﺮان ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺘﻦ ،ﮐﺎر
اﻧﺘﺸﺎر و ﺻﺤﺎﻓﯽ آن را ھﻢ ﻋﮫﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ واﺣﺪی ﺷﺮﺣﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ دﺷﻮاریھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﺛﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ،
ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﭼﺎپ ده ھﺰار ﺟﻠﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎرج زﯾﺎدی
ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺟﻤﻊآوری ﺳﮫﺎم آن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و از ﺟﮫﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﻪ
ﻣﺎه آﺧﺮ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮمھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﺣﺮوفﭼﯿﻨﯽ و ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در اواﺋﻞ ِ
ﭘﺎﯾﯿﺰ]آذر  [۱۳۲۹ﮐﺘﺎب آﻣﺎده ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺻﺤﺎﻓﯽ آن در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد و
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺨﻔﯽﮔﺎهھﺎی آﻗﺎی ﻧﻮاب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﻮد و ﺻﺤﺎﻓﯽ ﭼﺎپ اول
ﮐﺘﺎب را ﺷﺨﺺ آﻗﺎی ﻧﻮاب و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﯾﮑﯽ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای از ﺧﺎﻃﺮات آﻣﺪن ﻧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ وی ھﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺧﺎن و ھﻢ ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻮاب ﻣﺸﮫﺪ ،ﺷﻌﺎرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺷﻮد .اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻨﺪ «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،ش ۵ـ) ۶آذر  (۷۰ص ۶ـ.۷
 -٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .۶۰۹
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دو ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻧﻮاب و دﯾﮕﺮان ھﻢ وﺳﯿﻠﮥ آنھﺎ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﻓﯽ و
دوﺧﺘﻦ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺻﺤﺎﻓﯽ و دوﺧﺘﻦ آن را در ﭼﻨﺪ روز ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ...
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻔﻆ و ﯾﺎری ﺧﺪای ﺟﮫﺎن ،آﻧﺎن و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب و
رﻓﺖ و آﻣﺪﺷﺎن را از ﻧﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﺎ
ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رزمآرا آن
ﮐﺘﺎب ﺧﻄﺮﻧﺎک را آﻣﺎده اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮز ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ
ً
ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ...ﭘﯿﺶ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻼ ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎ ،وزراء ،وﮐﻼی وﻗﺖ،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ ،وﮐﻼی دورانھﺎی اﺧﯿﺮ ،رﺟﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﺑﺎرﯾﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ در
اﯾﺮان ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺟﺎل ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ...ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ھﺮﯾﮏ از آنھﺎ
ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای آنھﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ھﻤﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺘﺎب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ روز ﺑﻌﺪ ھﻤﮫﻤﻪھﺎﯾﯽ در ﮐﺮﯾﺪور
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی وزارت ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،و دواﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺮز ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب و
ﭘﺨﺶ آن ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن ﻓﻮق ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ
ﭘﺴﺖﺧﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرا ﺻﻨﺪوقھﺎی ﭘﺴﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎرده ﺟﻠﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آنھﺎ
١
ﻧﯿﻔﺘﺎد.
ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ،از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ
ﮐﺘﺎب رھﻨﻤﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺪه از ﻗﻢ ﺑﻪ
ﺗﮫﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ودو ﺳﺎﻋﺖ از ﻇﮫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﮫﺎر ﺧﻮردم و ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮوم ،رﻓﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪم ،در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﮐﺘﺎب را ﺻﺤﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮاب ﺻﺪا زد :ﺑﺮادر ،ﺑﯿﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :ﭘﻮل داری؟ ﻣﻦ ھﻢ دﺳﺖ در ﺟﯿﺒﻢ ﮐﺮدم ،ده ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺖ:
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادرھﺎ ﻧﺎھﺎر ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ .ﻧﺎھﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺮای ﻧﺎھﺎر ﭘﻮل ھﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ ﭼﮫﺎر ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﯿﻢ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻏﺬا ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﻐﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﻧﺰده رﯾﺎل ﯾﺎ دو ﺗﻮﻣﺎن ھﻢ ﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آوردﻧﺪ...
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﮫﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ واﺣﺪی ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۸ﺻﺺ
۴۶ـ ،۴۷ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص  ۱۱۱ـ .۱۱۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ ھﺸﺖ روی ﻣﯿﺰ
ھﻤﮥ ﺳﻔﺮای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪهای ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر
را ھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم آﻣﺪه
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺧﯿﺮا
ﻧﺸﺮﯾﻪای ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ارﺳﺎل و ﯾﮏ
ﺟﻠﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه .ﭼﻮن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﺳﻠﻄﻨﺖ و دوﻟﺖ زﯾﺎد ﺗﻮھﯿﻦ ﺷﺪه« ﻟﺬا در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
٢
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎ ل ۱۳۳۲در ۹۰ﺻﻔﺤﮥ وزﯾﺮی ﺑﺎ
ﺣﺮوف رﯾﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ٣ .ﭼﺎپ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺴﺖ ﺑﻮد .در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دی ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪای از اﯾﺸﺎن در آﻏﺎز آن
در ﺑﺎرۀ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﺷﺎه ﮐﺮدﻧﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺬﯾﺮ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،در اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
»ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد،
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ب :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﮥ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ رأس آن :از ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮاب و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ )اﻋﻢ از ﺷﺎه و دوﻟﺖ( ﺑﺮ اﯾﺮان اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،از »ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ،
ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﻈﻤﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس آ ﮔﺎھﯽھﺎی
دﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻋﻠﻮی ﯾﺎد ﮐﺮده
 -١ﻣﺠﻠﮥﯾﺎد ،ش  ،۶ص .۴۲
 -٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد) ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۸۲ ،ج  ،۱ص
.۱۷۷
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ص ۱۱۱ـ.۱۱۲
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و ﻣﺮﺗﺒﺎ از اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ و اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم زﻣﺎن÷ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی راﯾﺞ در آن دوره ﺑﻮد ،دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از »آ ﮔﺎھﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮھﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ آن از ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم در آن اﺟﺮا ﺷﻮد ،دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﺮح
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ١و ﻧﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و اﺻﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -١اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﭘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺎن آﻧﭽﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮده،
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ آن ﻧﺪارد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﮫﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و آن زﻣﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و
روﺣﺎﻧﯿﻮن را وادار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎمھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﻟﺐ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره آورده اﺳﺖ .وی
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﯾﺎ
ﺣﮑﻢ اﺳﻼم ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﺳﺎﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و دﻓﺎع از
ﺣﻮزه دﯾﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ ﻧﺴﯿﺎ ﻣﻨﺴﯿﺎ ﺷﺪه و ﻋﺪم اﻋﺘﻨﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم
ﻋﻼﻣﺖ زھﺪ و ﺗﻘﻮا ﮔﺮدﯾﺪه؟ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺘﻘﯽ زاھﺪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﻧﮑﺸﺪ و
ﻣﺮدم ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻧﻤﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯿﻪ را از ﺣﻘﻮق ﻣﺜﻞ ﺳﮫﻢ اﻣﺎم÷ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ
از ﺑﯽدﯾﻨﯽھﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارم .ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ آنھﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮتھﺎ و ﮐﻨﺎرﮔﯿﺮیھﺎ و دﺳﺎﺋﺲ
اﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ اﺣﻤﻖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺿﺮورﯾﻪ اﺳﻼم را
ﻋﻼﻣﺖ زھﺪ و ﺗﻘﻮا ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ دارم و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﮔﺮوﮔﺎن آن اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﮫﺮان ،ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺳﯽ ھﺰار رأی
دادهاﻧﺪ .وای ﺑﺮ آن اﺣﻤﻖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزادی را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺮی و ﻇﻠﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻋﻠﺖ
اﻟﻌﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ و درﺑﺎریھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن
دﯾﺪﻧﺪ ﻗﻮۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻗﻮۀ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و اﻣﺘﯿﺎز دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﺑﮫﻢ زد ،ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ در
ذھﻦ ﻣﺮدم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮑﻨﺪ و ﺣﺮام اﺳﺖ.
آنھﺎ ھﻢ ﭼﻮن اﻣﻮر ﻣﻌﺎﺷﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺬاق و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﯽ
ّ
اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در ﻇﺎھﺮ ﻣﺮدم ﻣﻘﻠﺪ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ آنھﺎ ﻣﻘﻠﺪ ﻣﺮدم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ دﯾﻦ ﻧﻤﺎز و روزه ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺰدل و
ﺟﺒﺎن ﺑﺎر آﻣﺪه .اﮔﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم را در ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻗﯿﺎم
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫﻢ اﻣﺎم÷ را ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﻠﺪش
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ً
اﻣﺎ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﮥ ﻧﻈﺎم و
ﺳﺎزﻣﺎن اداری و وزارﺗﯽ آن ،آن ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد در روزﮔﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ،دﺳﺖ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آداب و رﺳﻮم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن زده و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات
ﻣﻨﻈﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آرﻣﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ھﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
١
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﮫﺎم اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ در رأس اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻮی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻨﮫﺎی آﻧﭽﻪ درﺑﺎره اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﺷﺪه ،درﺑﺎرۀ رأس ﻧﻈﺎم از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﺎه و در ﮐﻨﺎر اﺻﻼح
آن ،در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ رؤﺳﺎی دﯾﻨﯽ
واﮔﺬارﮐﺮده اﺳﺖ« ٢ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ،دﺳﺖ ﮐﻢ در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ
از آن ﯾﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﺎلھﺎ ،ھﻢ در ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی
ﮐﺴﺮوی و ھﻢ در اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺐ از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﻃﺎﻟﺐ آن ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﺣﮑﺎم ﻣﺸﺮوع ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه و ﺑﺤﺚ آن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽزاده ﺟﻮاب ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرت را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﺎج
ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺣﺪود اﺳﻼم ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻼب ﺑﻪ وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ درد اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ )اﺳﺘﺪراﮐﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۶۳ ،ج  ،۵ص ۹۲ـ.۹۳
 -١ﻣﻘﺎﻟﮥ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﭘﮋوھﺸﻨﺎﻣﮥ
ﻣﺘﯿﻦ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره ۵ـ) ،۶زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﮫﺎر  (۱۳۷۸ص ۲۹۰ـ ۲۹۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم و ﻧﻘﺶ آن در ...ص .۸۳
 -٢اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺟﻌﻔﺮ ﺟﮫﺎن از وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در دادﮔﺎه ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ در  ۳۱/۴/۱۲ﯾﻌﻨﯽ
در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﺑﺮاز ﮐﺮد ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش : ،۱۸ص
.۱۲

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻠﯽ از اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،و دﺳﺖ ﮐﻢ اﺟﺎزۀ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻏﻔﻠﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﻘﮫﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ً
ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی آﻣﻮزشھﺎی دﯾﻨﯽ ـ ﻓﻘﮫﯽ را ﻋﻤﯿﻘﺎ
ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ را در اداره
اﻣﻮر ﺟﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺮای درک ﻋﻤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﻘﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﻀﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻘﮫﺎی ﺻﺎﻟﺢ در رأس اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻋﯿﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،از داﺷﺘﻦ
ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﭙﺮھﯿﺰد و ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از روزﮔﺎر ﺻﻔﻮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﭼﻮن و ﭼﺮا وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن در اﯾﻦ
ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﻠﺒﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﮫﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﻧﻘﻄﮥ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ از دﻻﯾﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﺮف ﺟﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در آن ﺷﺮاﯾﻂ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﺷﺎھﺪی در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﻘﮫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،وﻗﺘﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،از ﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ او ھﻢ ﻓﺮدی
ﻋﺎدی اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﯿﻌﯽ اﻃﺮاف
او ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺰده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪارد و دهھﺎ ﺑﺎردر
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از او و ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎی ﺗﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ج :اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﯾﺎ آرﻣﺎﻧﺸﮫﺮ اﺳﻼﻣﯽ :ﻧﻘﻄﮥ ﺛﻘﻞ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﺗﮑﯿﻪ روی
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻘﻖ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آن )و ﻧﻪ رھﺒﺮی آن ( اﺳﺖ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﯾﺶاﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دزدی و دروغ و رﺷﻮه و ﻓﺴﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ،ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات زﯾﺒﺎ و دﻟﺮﺑﺎ ،ﺗﺼﻮری را از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﮫﺖ
ﺗﺤﻘﻖ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ اﺟﺮای آن اﺣﮑﺎم اﺳﺖ:
»ﺑﺎﻣﺪادان ﻧﺴﯿﻢھﺎی رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﻮم و ﺑﺮ و ﻓﻀﺎی اﯾﺮان وزﯾﺪه ،ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ اﺳﻼم
و اﯾﺮان را ﺑﻪ اھﺘﺮاز درآورده ،ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﺧﻮاب ﻧﺎز ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ و
ﺑﯽﺧﺎﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮراک و ﺧﻮاب ﻧﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﺘﻨﮓ و ﺳﺮﮔﺮدان
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﮐﯿﻨﮥ اﻏﻨﯿﺎ ،دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ ھﻤﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﻧﻐﻤﻪھﺎی اذان و ﻗﺮآن و
دﻋﺎ از ﻓﺮاز ﺑﺮ وﺑﻮم ھﺮ ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﻀﺎی اﯾﺮان را ﭘﺮ از ﻧﻐﻤﻪھﺎی روح
ﭘﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﮫﺮداری ھﻢ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺷﮫﺮھﺎ آﺑﺎد و آبھﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ،ﺑﺮ و ﺑﻮم اﯾﺮان را زﯾﺒﺎ ﻧﻤﻮده ،آبھﺎی زﻻل از ﺟﻮیھﺎی ﭘﺎک ،ھﻤﻪ
ﺟﺎ ﺟﺎری و روان اﺳﺖ ،ھﯿﭽﮑﺲ ﮐﯿﻨﮥ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دل ﻧﺪارد ،ﭼﻮن از ﮐﺴﯽ ﺑﺪ ﻧﺪﯾﺪه،
ھﻤﻪ ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮ دراز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻇﻠﻢ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ ،رأﯾﯽ ﻧﻤﯽﺧﺮﻧﺪ و ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و رﺑﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﭘﻮﻟﯽ از دزدی ﻧﻤﯽاﻧﺪوزﻧﺪ و ﻇﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎع ﺑﯽﻣﺼﺮﻓﯽ وارد
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻨﻤﻮده ،ﻓﻘﯿﺮ و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ! ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻘﯿﺮی ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻘﻮﻗﺶ را ادا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻏﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮده ،از اﯾﻦ راه ﮐﯿﻨﻪھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دﻟﯽ دارای ﮐﯿﻨﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ،دلھﺎ ھﻤﻪ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﺧﺪا و ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ
را در دل ﻣﯽﭘﺮورﻧﺪ و ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻤﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﯽورزﻧﺪ ...ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻣﻠﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻧﺪ .دزد و ﺧﺎﺋﻨﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﺑﺎزرس و ﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎﺋﻨﯽ ھﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯽ ﻧﻤﯽﻟﺮزد و ﺧﺎﻧﻮادهای از ھﺠﻮم ﺑﺎزرس و
ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺎﻧﯽ ھﺮاﺳﺎن و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﻤﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ
آﻣﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻨﮑﺮﻧﺪ ...ھﻤﻪ داﻧﺎ و ھﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻨﺪ ،ھﻤﻪ
ﺑﺎاﯾﻤﺎن و اﻣﺎﻧﺖ داراﻧﻨﺪ ،دﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﭘﻮﻻدﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ دﮐﺎن دار و ﻣﺸﺘﺮی و
ﻣﺮدم اﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻘﺎل و ﻋﻄﺎری از ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰی ﺑﺪزدد ...ھﻤﻪ
ﺑﺮ ھﻢ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﺣﻖ ھﻢ را ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﻮلھﺎی اﺟﻨﺎس را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقھﺎی
دﮐﺎنھﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،و ﮐﺮاﯾﻪھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقھﺎی ﮐﺮاﯾﻪھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۸۷

ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،ﻋﺮق و ﺷﺮاب و اﻟﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺸﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻋﺮﺑﺪه و آدم ﮐﺸﯽ ھﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ھﻤﻪ زنھﺎی ﺟﻮان دارﻧﺪ ،دﺧﺘﺮان ﭘﺎک ھﻤﻪ ﺷﻮھﺮان ﻋﺰﯾﺰی
دارﻧﺪ ...ﻣﺮدم از ﻓﺸﺎر ﺷﮫﻮت در ﻋﺬاب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽدوﻧﺪ .ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ وﻣﺮض و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻗﻄﻊ ﻧﺴﻞ و ﺟﻨﻮن و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ھﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﭘﻮﺷﺎک و ﺧﻮراک دارﻧﺪ ،زﻧﺎن ﭘﯿﺮ و
ﺟﻮان ھﻤﻪ ﺷﻮھﺮان ﻋﺰﯾﺰی دارﻧﺪ ،ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ھﻤﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮب و ﻧﺠﯿﺒﯽ دارﻧﺪ
و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﮫﻮات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺸﺎر ﻋﺬاب ﺷﮫﻮت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺐھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی آرام
ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﺎن در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﭼﻮن ﺧﻮکھﺎ و ﺷﻐﺎﻻن در رﺳﺘﻮرانھﺎ و ﮐﺎﻓﻪھﺎی ﭘﺮﺷﮫﻮت زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎ
ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ رﻗﺎﺻﯽ و ﻗﻤﺎرﺑﺎزی ﻧﺒﻮده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ھﺠﻮم ﻓﻘﺮ و ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ و ﻗﻄﻊ
ﻧﺴﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻘﻞھﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺧﺪاداده را ﺑﺎ ﻋﺮق و اﻟﮑﻞ و ﺷﺮاب و ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ
ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻨﻤﻮده دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و راه آﺳﺎﯾﺶ و ﺳﻮراخ دﻋﺎ را ﮔﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﺛﺮ اﯾﻦ
ﺟﻨﻮن ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺐ ،روزھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽآﯾﻨﺪ رﺷﻮهھﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﻧﻔﺖھﺎ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و اﻣﺘﻌﻪ ﻓﺎﺳﺪ و زﯾﺎنآور وارد اﯾﺮان ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪۀ
ﺷﮫﻮت ﺑﺎر و ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮزی وﺿﻊ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .و دﺧﺘﺮان ﻧﺠﯿﺐ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن را
ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهھﺎی ﻋﺰﯾﺰ اﺳﻼم و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﺷﮫﻮات و رﻗﺎﺻﯽ
ﻧﻤﯽآﻣﻮزﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ و در ﻋﻨﻔﻮان ﺷﺒﺎب و ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ھﻢ آﻏﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎک
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ھﻢ آﻏﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﭘﺪران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رﺟﺎل ﭘﺎک اﯾﺮان را از وﻃﻦ
ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،و دزدھﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺮورﻧﺪ و ﻣﺮدم را
ﺑﻪ دزدی و ﺟﻨﺎﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از اول دزد و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﭽﺎره و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و
ً
دﺷﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺑﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ھﻤﻪ ﺑﺎاﯾﻤﺎﻧﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ
و ھﻤﻪ ﭘﺎک و درﺳﺘﮑﺎرﻧﺪ و ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭘﺎک و درﺳﺘﮑﺎرﻧﺪ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻤﻨﺪ ،ﺷﺎه
و وزﯾﺮ و وﮐﯿﻞ و ﺣﻤﺎل و ﺗﺎﺟﺮ و ﺳﭙﻮر ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ھﻤﻪ را ﺑﯿﺪار و اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ را ّ
ﻣﻨﻮر
ﻓﺮﻣﻮده ،ھﻤﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮور و ﻧﺨﻮﺗﯽ ھﯿﭻ ﺷﺎه و وزﯾﺮ و
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺎﺟﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ھﯿﭻ ﺣﻤﺎل و ﺑﻘﺎل و ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪارد .ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و
دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﮐﺒﺮ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪنھﺎی ﮐﯿﻨﻪ اﻧﺪوز ﻃﺒﻘﺎت از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ و
ﭘﯿﺶ ھﻤﻨﺪ ،در ھﺮ ﻇﮫﺮ و ﺷﺎم و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻋﯿﺪی ﺷﺎه و وزﯾﺮ و ﺣﻤﺎل و ﺑﻘﺎل و ﮐﺎرﮔﺮ
و ﺗﺎﺟﺮ و ﺳﭙﻮر ھﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ھﻤﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻪ ،ھﻤﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﻈﯿﻔﯽ در ﯾﮏ ﺻﻒ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و در آن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺰﯾﺰ
دلھﺎی ھﻤﻪ ﺑﺎﺧﺪا و دﯾﺪهھﺎی ھﻤﻪ ﻧﺎﻇﺮ رﺣﻤﺖ و ﻟﻄﻒ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن درﮔﺎه ﺧﺪا اﺳﺖ .ھﻤﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا اﺳﺖ و ھﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ درﮔﺎھﺶ
ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ،و ﺑﺰرگ و ﻣﺤﺘﺮم آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎکﺗﺮ و ﺑﺎاﯾﻤﺎنﺗﺮ ﺑﻮده ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ھﻤﻪ در ﯾﮏ ﺻﻒ ﭘﺮﻋﺸﻖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮫﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪای
ﮐﺮﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﺮﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ در ﺻﻒ اول و ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻤﺎل
ﯾﺎ ﺑﻘﺎل ﯾﺎ ﻋﻄﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ آﻧﮑﻪ دﯾﺮﺗﺮ آﻣﺪه در ﺻﻒ آﺧﺮ و ﭘﺲ از ھﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎه ﯾﺎ وزﯾﺮ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺎﺟﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
آری ،آری ،ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ،ھﻤﻪ ﭘﺎک ،ھﻤﻪ ﺑﺎاﯾﻤﺎن ،ھﻤﻪ داﻧﺎ ،ھﻤﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ،ھﻤﻪ
ﺑﺎﻧﻈﺎﻓﺖ ،ھﻤﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز )ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪای ﺑﯽﻧﯿﺎز( ھﻤﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ،ھﻤﮕﯽ اﻣﺎﻧﺖدار ،ھﻤﻪ ﺟﺎ
اﻣﺎﻧﺖﮔﺎه ،ھﻤﻪ ﺟﺎ اﻣﯿﻦ ،ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ،ھﻤﻪ ﺟﺎ آبھﺎی روان ،ﺟﻮیھﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه،
ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻧﻈﯿﻒ ،ﭼﺮاغھﺎی ﭘﺮﻧﻮر ،ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ،ھﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ،آبھﺎی روان
و درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ و دلھﺎی ﭘﺮﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻧﻐﻤﮥ ﻗﺮآن و اذان ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮫﺸﺖ
ﺟﮫﺎن اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آرﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﭼﮫﺎر دھﻪ ﺑﻮده ،ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﺻﻞ ،ﺣﺲ
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ارزشھﺎ و آرﻣﺎنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ در ﻧﮫﺎد ﻗﺸﺮ دﯾﻨﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
د :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎب »اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم«

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﺻﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ) .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( :ﺑﺨﺶ اول ﻣﺸﮑﻼت و دردھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل از ﭼﮫﺎرده ﻣﻮرد در
آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ اﯾﻦ دردھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﯽ از رواج ﻓﺮھﻨﮓ
ﻓﺎﺳﺪ ﻏﺮب ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ آن ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی
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ﮐﺮﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ از آن دورۀ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ
و ﻓﺎﺳﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﮔﺴﺴﺘﻦ رﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮراﻧﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﻧﺤﺮاف ﺑﺸﺮ از ﻣﺴﯿﺮ دﯾﻦ ﻓﻄﺮی
اﺳﻼم و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﺰاع
و ﺟﺪال ﻧﻔﺲ و ﻋﻘﻞ دارد .آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﻓﺮاھﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ
و ﺧﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼم در اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻨﺎﯾﺎت و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎی اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼم را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﻂ ﻣﯽداد «.روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ
ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ﺑﺴﺎزد.
 -۲اﺟﺮا ﻧﺸﺪن اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
»اﯾﺮان ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ« ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و رﺷﻮه ﺧﻮاری و ﻓﺤﺸﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ داده و راه ﻧﺠﺎت را
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم اﺟﺮا ﺷﻮد،
ﻧﻮراﻧﯿﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ »ﻋﺪم اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼم ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ«.
 -۳ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ـ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮھﻨﮓ ـ ﺷﮫﻮت آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ درد ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،اداره
ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ،ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﺻﻼح وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۴آﺗﺶ ﺷﮫﻮت از ﺑﺪنھﺎی ﻋﺮﯾﺎن زﻧﺎن ﺑﯽﻋﻔﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺸﺮ را
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮫﻮتﺧﻮاھﯽ
در اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آن از ﻣﻔﺎﺳﺪی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ﮐﺎر زﻧﺎن
در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۵ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﻨﻮن اﻧﮕﯿﺰ اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽھﺎ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در وﯾﺮاﻧﯽ اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۶اﺳﺘﻌﻤﺎل دودھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﺎک و ﺷﯿﺮه و ﺳﯿﮕﺎر ھﻢ از آﺛﺎر ﺗﻤﺪن ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎد و آﺛﺎر ﻣﺨﺮب آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۷ﻗﻤﺎرﺑﺎزان ھﻢ در ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۸ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﺧﺎﻧﻪھﺎ و رﻣﺎنھﺎ و ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ و اﺷﻌﺎر ﻣﻮھﻮم و ﺷﮫﻮتاﻧﮕﯿﺰ و
ﺟﻨﺎﯾﺖآﻣﻮز .ﺑﺤﺚ از ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﻣﺪارس آزاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻓﻌﺎلاﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺒﯽ و ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -۹ﻧﻐﻤﻪھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع ﺟﺰ ﺷﮫﻮت و ﺳﺴﺘﯽ اﻋﺼﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻧﯿﺎورده و ﻧﻤﯽآورد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رواج ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻮات ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع و
زﯾﺎنآور ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﻠﻂ و ﻣﻮذی ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽھﺎی ﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺤﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و
ﻓﻀﻠﯿﺖ ﭘﺮور ﻗﺮآن و اذان و ﻧﻐﻤﻪھﺎی روح ﭘﺮور ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﻠﻂ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺷﮫﻮات ،روح ﻋﻈﻤﺖ و ﻓﻀﻠﯿﺖ را ﻣﯽﭘﺮورد و
ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد و ﺑﺎ روح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽآﻣﯿﺰد«.
 -۱۰دروغ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﻣﺪاﺣﯽھﺎی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم و رادﯾﻮ و ﺟﺮاﯾﺪ،
رذاﺋﻞ را ﻣﯽﭘﺮورد و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 -۱۱ﻧﺒﻮدن ﮐﺎر و ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺜﺮت ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن و ﺳﺮﮔﺮداﻧﺎن و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺎن و
ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﭼﺮخھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۱۲ﻓﺤﺸﺎء و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ زﻧﺎن و اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﯿﻮه ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﺴﻞ و ﻣﺮگ
آﻧﺎن در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
 -۱۳رﺷﻮه ﺧﻮاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارات و وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و رﺑﺎﺧﻮاریھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺑﺎﻧﮏھﺎی رﺑﺎﺧﻮاری ﻣﯿﻮهاش ﮐﯿﻨﻪ اﻧﺪوزی و ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
 -۱۴ھﻤﻪ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪهاﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ و ﺑﺪﺑﯿﻨﻨﺪ ،دوﻟﺖ از ﻣﻠﺖ و ﻣﻠﺖ
از دوﻟﺖ ھﻤﻪ از ھﻢ ﺟﺪا ھﺴﺘﺪ.
اﯾﻦ ﭼﮫﺎرده ﺑﻨﺪ ،ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ از دردھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﺎﺋﻦ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﯾﺸﻪای ﺑﺮ اﺛﺮ رواج ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻏﺮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮده
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻇﻠﻤﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﭘﺎک ھﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﻧﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن روزھﺎی ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﭘﯿﺶ از دﻓﻦ را ﻃﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻌﺶ ﮐﺜﯿﻔﺶ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮی ﮔﻨﺪش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﻀﺎ را
ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ در دﻓﻨﺶ وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاد آﺳﻮده ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم و
اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم از ﻧﻮ ﺑﻨﺎ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ھـ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای وزارت ﺧﺎﻧﻪھﺎ

ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای
ﺷﺆون ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ دردھﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،ﺑﺤﺚ از روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺮاغ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﺟﺮاﯾﺪ و ﻏﯿﺮ
ذﻟﮏ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ھﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت
راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح اراﺋﻪ ﺷﻮد.
در ﻣﺴﺄﻟﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ )ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
رﺳﺎﻟﺖ آن در ﺣﻔﻆ ﭘﺎﮐﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ( اﻣﻮر درﺳﯽ ﺣﻮزه و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن آن ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﺎﺑﺮ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ،روﺿﻪ ﺧﻮانھﺎ و ﻣﺪاﺣﺎن و
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد و اﻣﺘﺤﺎن داده ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮫﺎرم ،دﺳﺘﻪھﺎ و ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾﯽھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺎن ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس و اوﻗﺎف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﮐﻨﺘﺮل
آنھﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻧﺘﺸﺎرات و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿﻪ ،از
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮھﻨﮓ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دﺑﺴﺘﺎنھﺎ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ،داراﻻﯾﺘﺎم ،رادﯾﻮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت،
ﺟﺮاﯾﺪ ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ،ادارۀ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻣﺎﻧﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ
دﻧﯿﺎ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم و اﯾﺮان از اﻃﺮاف دﻧﯿﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ،
ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،ﻣﺴﺠﺪ ،اذان ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ،و ﺻﻨﺪوق اﻋﺎﻧﻪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ از ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺗﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ در ھﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،درﺑﺎرۀ ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارت ﺧﺎﻧﻪھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ وزارت ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن دوره
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،ﮐﺸﻮر،
داراﯾﯽ ،ﺑﮫﺪاری ،ﭘﯿﺸﻪ و ھﻨﺮ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺟﻨﮓ ،ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ،راه،
ً
درﺑﺎر .ﻃﺮحھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ھﺮ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن اﻣﻮر ،ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﺰت و
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻼﻣﯽ ،ﻟﺰوم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﺖ در رواﺑﻂ ،رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی اﻓﺮاد ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺴﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﻼﻗﯽ و اداری و ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﻣﺤﯿﻂھﺎی زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ زن در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﻘﮫﺎی ﭘﺎک و ﻻﯾﻖ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در وزارت ﮐﺸﻮر ،از وﺟﻮد ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و اﻣﻨﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم،
اﯾﺠﺎد دار اﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ و اﻟﻌﺠﺰه ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ،اﯾﺠﺎد داراﻟﻤﺠﺎﻧﯿﻦ ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه
دﯾﻮاﻧﮕﺎن ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوقھﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ ،ﻣﺤﻼت و ﮐﻮیھﺎ ،از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺷﮫﺮ ﻧﻮ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺴﺎد و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﻗﺖ )در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻔﺼﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه( و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﮫﺮداری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ.
در ﺑﺨﺶ داراﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎع از اﻣﺘﻌﮥ وﻃﻨﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺑﺪون رﺑﺎ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
آوردن ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوقھﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا،
و زدن ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن÷ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ دﯾﮕﺮ.
درﺑﺎرۀ ﺑﮫﺪرای ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ آن ھﻢ در ﻃﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺮان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﺒﺎی ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻃﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽھﺎ و
ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﮫﯿﻪ دارو ،و ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﻌﺘﺎدان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮاض
ﺑﺪ دارﻧﺪ ،ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ ﺑﺮای آنھﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺸﻪ و ھﻨﺮ ،اﯾﺠﺎد داﯾﺮۀ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ذوب ﻓﻠﺰات و ﻣﻌﺎدن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی ،اﯾﺠﺎد
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲۹۳

در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺸﺎورزی ھﻢ روی اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮک و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺮاء و
دھﮑﺪهھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺴﺄﻟﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ روی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم و زﻣﺎﻣﺪاران ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻔﺮای ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﭘﺎک
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ وزارت ﺟﻨﮓ روی اﯾﺠﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻈﺎم و اﻓﺴﺮی ،ﺗﮫﯿﻪ دروس
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ،روح ،ﻗﻠﺐ و اراده ﻗﻮﻣﯽ ،ﮐﺎھﺶ ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎل ،و ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺳﺮﺑﺎزان و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ آنھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ وزارت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و وزارت راه ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ وزارت درﺑﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه و دوﻟﺖ
ً
اﺑﺮاز ﺷﺪه ،ﻇﺎھﺮا در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﻓﺎدار ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮس ﮔﺮد او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮن
درﺳﯽ ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دورهھﺎی
آﻣﻮزش از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و :دﯾﺪﮔﺎهھﺎ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن را در
زﻣﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻧﺜﺮ ﺗﻨﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﻧﺜﺮ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﻼﻣﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﺪ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
اﻟﻔﺎظ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ آن دوره ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪای و ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ
آورده و ﺑﺮای ھﺮﮐﺪام ﺳﻄﺮی ﺷﺮح آوردهاﯾﻢ:
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﻇﮫﺎر ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮرهزار ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ و ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺪرس اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﺸﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ داده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ آزاد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺟﺮای اﺻﻮل
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی و ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ
اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎدی از ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ،
ﮐﺸﻨﺪۀ ھﮋﯾﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺜﺮی ادﺑﯽ و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺮای ﺷﮫﺎدت اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ؟ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﺎﻟﻢ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ھﻤﻪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .از ﻋﻨﻮان ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺟﮫﺎد ﻣﻘﺪس :در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزیھﺎی ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﺑﺎ ﺟﮫﺎد ﻣﻘﺪس
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ :اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺳﯿﻪ در اﯾﺮان و ھﺸﺪار ﺑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯽﺟﮫﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺧﻄﺮ آن را ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺎن از روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان :در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و
ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از آن )ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۹در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ(
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ رزم آرا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن .ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۸و اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۲۹ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن دوﻟﺖ وﻗﺖ :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن
دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪ آﻧﺎن ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و
در واﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی آﻧﺎن در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم :ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮐﺎری را
دارﻧﺪ ،ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻗﺪام ﺗﺸﻨﺞ زای دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ دوﻟﺖﻣﺮدان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﭼﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﺎن اﺻﺮار دارﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺗﻨﺪی زد.

ﻓﺼﻞ ّاول :ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
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در اﻧﺘﻘﺎد از رﻓﺘﺎر ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺒﻘﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ دوﻟﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از
آﻧﺎن ،آن ھﻢ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ،ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺪاﺋﯿﺎن را از آﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮی درﺳﺖ
ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶھﺎی آن ،اﻧﺘﻘﺎد از روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آن ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻠﻪای از آن ﻧﯿﺴﺖ :ﺗﻮ ای ﺑﯽوﻓﺎ ،اﮔﺮ در ﻣﺤﺮاب و
ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ و ﻣﺴﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﻼم ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺖ اﺳﻼم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ﺑﻮدی و ﺑﺎ دﻟﺴﻮﺧﺘﮕﺎن و ﻓﺪاﮐﺎران اﺳﻼم و ﻋﻠﻤﺎی
ﻓﺪاﮐﺎر و دل ﺳﻮﺧﺘﻪ و رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪۀ اﺳﻼم و اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا درﺷﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ آنھﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد از ﻋﻨﺎوﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم ﻋﻠﯿﻪ آن دل ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن اﺳﻼم و دﯾﻦ ﺧﺪا
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدی .آخ ،آخ ای ﺑﺸﺮ ﺑﯽوﻓﺎ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺤﺘﻮای اﻋﻼﻣﯿﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی آﻧﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﻮد ١ .در ﻣﯿﺎن ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻇﮫﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ﺑﻮد ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ،دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪ .اﮔﺮ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻓﮑﺮی را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد.

 -١ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش از اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮاب در آن ،در ﮐﺘﺎب »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم و ﻧﻘﺶ آن در ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ،ﺻﺺ ۷۸ـ ۹۲و ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از
آن در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد« ج  ،۱ﺻﺺ ۵۵ـ ۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ۵۷
۱ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه

ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﺎﺑﻘﮥ اﺳﺘﻮاری در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ھﺰار و دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ
ﻣﺬھﺐ دارد .ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن رﯾﺸﻪھﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎی آن
را از ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق )م  (۳۸۱ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ )م  (۴۱۳ﺷﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ )۴۶۰م( و ﺳﭙﺲ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ روزﮔﺎر ﺻﻔﻮی و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ
دورۀ ﻗﺎﺟﺎر دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ،ﮔﺎه در ﺑﻐﺪاد و ﻧﺠﻒ و ﺣﻠﻪ و زﻣﺎﻧﯽ در ری و ﻗﻢ و
اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺿﺮﺑﮥ ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻊ ﻃﺮﻓﺪار و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در رأس آنھﺎ آﺧﻮﻧﺪ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﮑﻢ رﺿﺎﺧﺎن
ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ،اﻣﯿﺪی ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی در ﺗﺄﺳﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۴۰
ﻗﻤﺮی ۱۳۰۱ /ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺣﯿﺎ ﺷﺪ ١ .در دورۀ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن در ﻗﻢ،
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﻮزه ،ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺷﮫﺮ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی در  ۱۷ذی ﻗﻌﺪۀ
 ۱۰/۱۳۵۵ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۱۵درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،دوران ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ
٢
ﺑﻮد.
 -١ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺪن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد اراک و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﻘﺮار در ﻗﻢ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اراﮐﯽ ،در ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۴ص ۲۴و  ،۲۵ﻧﻘﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﯿﺾ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪارس ﻗﻢ ﭘﯿﺶ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﮫﻢ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت داد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ

۲۹۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ـ در ﻣﺤﺪودۀ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺑﺨﺶھﺎی اﻧﺪﮐﯽ
از اﯾﺮان ـ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﺘﮫﺪان وﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر
)ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۹رﺑﯿﻊ اﻻول ۱۳۷۳ق( ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺖ ) ٢م  ۲۹دی ﻣﺎه  (۱۳۳۱و آﻗﺎ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری )م ﺷﺐ ھﻔﺘﻢ ذی ﺣﺠﺔ  ۱۳۷۱ق (۱۳۳۱/ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ در اﺧﯿﺘﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در ﻧﺠﻒ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ش درﮔﺬﺷﺖ ٣ .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ،و ﻧﯿﺰ درﮔﺬﺷﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
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رﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻢ ﺗﺼﺪی ﮐﺎرھﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
روزی ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ص  (۲۰۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﯾﮏ روز ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ
آﻣﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از روی اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب از
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ «:آﻗﺎ! ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم .اﯾﻦ
ﻣﺮدک )رﺿﺎﺧﺎن( ﭼﺎدرھﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،ﻋﻤﺎﻣﻪھﺎ را ھﻢ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،اﯾﻦ رﯾﺶھﺎ را ھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ...
ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ واﻗﻌﯿﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﺗﻮان ﮐﺎری ﮐﺮد ..وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ )ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ( ھﻨﻮز ﺛﺎﺑﺖ
و اﺳﺘﻮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه را از ﻧﺠﻒ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺷﻤﺎ آﻗﺎ ،اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯽ و ﺗﻈﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا‘ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪای اذان را از ﻣﺎذﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺖ:
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎن! اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺻﺒﺮ ﮐﻦ« .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ اﯾﻦھﺎ را ﻣﯽﮔﻔﺖ
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ش ۱۷
)ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ( ص .۲۶۶
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ آﺛﺎر اﻟﺤﺠﺔ ،ج  ،۱ص  ۲۰۵ ۲۰۱اﯾﻀﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل وی را ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮر
داﻧﺶ ﺳﺎل  ۱۳۳۱ش )ص  (۱۰۷ ۹۹ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن داﻣﺎد
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﺑﻮد.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺠﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﻮه ﮐﻤﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد .وی ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ در ﺳﻠﮏ ﻋﻠﻤﺎی
ﺑﻨﺎم ﺑﻮد ،در ﻧﺠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۹ق ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ .وی ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ـ آﻗﺎزاده آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ درآﻣﺪ ـ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺣﺎﺋﺮی ،در ﺣﻔﻆ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺖ .وی ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ از ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﺠﺘﯿﻪ
را در ﺑﺎغ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ ﺣﺠﺮات آن اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪرﺳﮥ
ﻓﯿﻀﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻣﮫﻢ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۲ق ۱۳۳۲/ش درﮔﺬﺷﺖ .درﺑﺎرۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﺛﺎر اﻟﺤﺠﺔ ،ج ،۱
ص ۸۹ـ  ،۱۱۲و ص ۱۶۱ـ.۱۹۱
 -٣ﮔﺰارش ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را درﺑﺎره درﮔﺬﺷﺖ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،۱۳۲۶ ،ص ۳۱۰ـ.۳۲۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۲۹۹

ﺑﺮوﺟﺮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ھﺮﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ وﻗﺖ ﻗﻢ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻗﻢ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﻓﻀﻼﯾﯽ ﭼﻮن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪه
و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزاریھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﻌﻒ دﯾﺎﻧﺖ
در اﯾﺮان و ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ دو دھﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺸﺘﻪ و ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎلھﺎی
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻧﺠﻒ
و ﻏﯿﺮ آن ،از ﻟﺒﺎس درآﻣﺪه ،در ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﻤﺎر ﻃﻼب و ﻓﻀﻼ اﻧﺪک و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﻧﻔﻮذ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺳﺎل  ۱۳۲۵ش در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ زاده ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻠﻮه در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ دﻓﺎع از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻤﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن رازی و ﺑﻮﻋﻠﯽ
وﺧﻮاﺟﻪ ﻃﻮﺳﯽ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎﻃﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﺮده و
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:از ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻋﺪه ﻃﻼب ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﮔﺬارده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ )از آن( در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺘﺠﺎوز از ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺪه در ھﺮ ﺳﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﺮب ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ھﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﺠﺎوز از دوﯾﺴﺖ

١

 -١آﻗﺎی ﻣﺒﺮﻗﻌﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ارﺟﺎع
ﻧﻤﯽدھﯿﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺮاﻗﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﻮزه ﻗﻢ و ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان ﻗﻮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ« .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ـﻗﺪس ﺳﺮه ـ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی را ﻣﺮدی روﺷﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﮔﻤﺎم
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اھﺪاف اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ آن را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ
ﻧﺸﺪ! ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﮥﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴ص  ۷۱آﻗﺎی ﺻﺪوﻗﯽ ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ آﻣﺪن )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی( ﺑﻪ ﻗﻢ ،از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه ،ش  ،۴۳ص .۴۳ ،۳۹

۳۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻔﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﻓﺘﻮا و اﺟﺘﮫﺎد از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﮐﻪ از روی رﻏﺒﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اوﺿﺎع ﺣﺎﺿﺮ،
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ھﻢ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد« ١ .وی در اداﻣﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن را ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ در دوره رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﯾﺪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ در
ھﻤﻪ دﻧﯿﺎ و ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وی ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ درﺳﺖ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۲۵ش.
ﺑﺎ آﻣﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ اوﺿﺎع روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن
ﯾﺎﺑﺪ .ﻃﻠﺒﮥ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻈﺮﯾﮥ ﻗﻢ ،ھﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻼب در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ش ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،اﺷﻌﺎری در ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ وﺣﯿﺪی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﮔﻔﺖ:
ای ﮔﮫـــﺮ ﮐـــﺎن ﺣﻘﯿﻘـــﺖ ،ﺷـــﺘﺎب
ای ﻣـــﻪ ﮔـــﺮدون ﻓﻀـــﯿﻠﺖ ﺑﺘـــﺎب
ﯾــﺎور دﯾــﻦ! ﯾــﮏ ﻗــﺪﻣﯽ ﭘــﯿﺶ ﻧــﻪ

ﺗــﺎج ﺷــﺮﯾﻌﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺮ ﺧــﻮﯾﺶ ﻧــﻪ

ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ﺑـﯿﻦ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﺷـﺎدان ﺷـﺪه

وز ﻗـــﺪﻣﺖ ﺧـــﺮم و ﺧﻨـــﺪان ﺷـــﺪه

اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﻤﺎﻧــﺪه اﺳــﺖ ﭼﻨــﯿﻦ ﺑﺮﻗــﺮار

ﺣﺎدﺛــــﻪھﺎ دﯾــــﺪه ﺑﺴــــﯽ ﻧــــﺎﮔﻮار

دﺳﺖ زﻣـﺎﻧﺶ ﭼـﻮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺗـﻮ داد

ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻨــﺎﻧﺶ ﺑــﻪ ﮐــﻒ ﺗــﻮ ﻧﮫــﺎد

ﺧﯿـــــﺰ و ز ﻓﺮزاﻧﮕـــــﯽ ﺧﻮﯾﺸـــــﺘﻦ

ﺟﺎﻣـــﮥ ﺗـــﺪﺑﯿﺮ ﺑﭙﻮﺷـــﺎن ﺑـــﻪ ﺗـــﻦ

ﺟﻤﻠــﻪ داﻧــﺶ ﻃﻠﺒــﺎن اﯾــﻦ زﻣــﺎن

ﮔﯿــﺮ ﺗــﻮ در ﺑــﺮ ﭼــﻮ ﻣــﻪ و اﺧﺘــﺮان

ﺑﺮ ﺳـﺮ اﯾـﻦ ﮔﻠـﺒﻦ و اﯾـﻦ ﺑـﺮگ ﺑـﺎش

ﺷــﺒﻨﻤﯽ از داﻧــﺶ ﺧــﻮد ﺧﯿـﺰ و ﭘــﺎش

ﮐــــﺎخ ﻧــــﻮﯾﻨﯽ ز ﻓﻀــــﯿﻠﺖ ﺑﺴــــﺎز

ﭘــــﺮﭼﻢ دﯾــــﻦ آر ﺗــــﻮ در اھﺘــــﺮاز

ﭘﯿﮑـــﺮ دﯾـــﻦ زاھﺮﻣﻨـــﺎن ﭘـــﺎک ﮐـــﻦ

زﯾــﺮ ﻗــﺪم دﺷــﻤﻦ دﯾــﻦ ﺧــﺎک ﮐــﻦ

رھﺒــﺮ دﯾﻨــﯽ ﺗــﻮ دراﯾــﻦ روز ﻧﻨــﮓ

از رخ دﯾﻦ ﭘـﺎک ﮐـﻦ اﯾـﻦ ﺗﯿـﺮه رﻧـﮓ

 -١ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﻠﻮه ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ص ۶۲ـ.۶۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

ﻧﺸـــﺮ ﻣﻌـــﺎرف ﮐـــﻦ و ﺗـــﺮوﯾﺞ دﯾـــﻦ

۳۰۱

ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﻣــﺎ ﮐــﻦ ﺗــﻮ اﺳﺎﺳــﯽ ﻧــﻮﯾﻦ

١

ﯾﮏ ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﻗﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺮوده ﺷﺪ:
آﯾـــﺖ اﻟﻠـــﻪ! ﺑـــﺮای اﯾﻨﮑـــﻪ ﺑـــﺎغ دﯾـــﻦ و ﺷـــﺮ ع
ﭘﺮﺑﮫـــﺎ ﮔـــﺮدد ز ﭼـــﻮن ﺗـــﻮ اﺑﯿـــﺎری ﻣﮫﺮﺑـــﺎن...
ﺣــﻮزه ﻋﻠﻤﯿــﻪ و اﯾــﻦ ﺟﻤــﻊ را ﺧــﻮاھﺶ ﺑــﺮآر
ﺑــﺮ ﻣﻘــﺮ ﺧــﻮد ﻣﮑــﺎن ﮔﯿــﺮ و ﺑــﻪ ﺷــﮫﺮ ﻗــﻢ ﺑﻤــﺎن
ﺗــﺎ ﮐــﻪ ﺧﻔﺎﺷــﺎن ﺑﺪﺳــﯿﺮت ﺑــﻪ ﺳــﻮراﺧﯽ ﺧﺰﻧــﺪ
ﺗــﺎ ﮐــﻪ روﺑﺎھــﺎن ﺑــﺪﻃﯿﻨﺖ روﻧــﺪ اﻧــﺪر ﻧﮫــﺎن

٢

ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ﻗﻮاﻣﯽ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﻼب ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻣﻮزش دﯾﺪه و در زﻣﺮۀ ﻓﻀﻼ
در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش ،ﺗﻌﺪاد ﻃﻼب ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۲۶دو ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ٣ .وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در آﻏﺎز ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
٤
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ از ﻗﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن) ،رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ﻗﻢ ،(۱۳۸۱ ،ج  ،۲ص ۱۳۳ـ.۱۳۵
 -٢ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ص .۶۰
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۶ص  .۱۳اﺻﻮﻻ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎر ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
آﻣﺪﻧﺪ روﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮫﺎد ،اﻣﺮی ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﺰرگ ﺣﺠﺘﯿﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ
و در ﺳﺎل  ۲۰) ۱۳۲۶ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ ۱۳۶۶ق( اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﺪ .آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۷ص .۱۰
 -٤آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۱۳ص  ۱۴در اﯾﻦ ﮔﺰارش )ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ دھﮑﺮدی آن را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ(
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۷۵ھﺰار ﻧﻔﺮی ﻗﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﮥ داﯾﺮ ﻗﻢ ،ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻓﯿﻀﯿﻪ ،داراﻟﺸﻔﺎء ،ﻣﮫﺪی ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺣﺎج ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ،رﺿﻮﯾﻪ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ،ﺟﺎﻧﯽ
ﺧﺎن ،ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺎرک ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه آن و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺟﻤﻠﮥ آﯾﺎت ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻓﯿﺾ ﻗﻤﯽ ،ﺣﺠﺖ در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﺸﮑﯿﻼت آن ﺗﻮﺳﻌﻪای روی ﻧﺪاده اﺳﺖ .وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن،
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺪرس ﺑﻨﺎم و دو ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺷﺮاﻗﯽ و ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری ھﺴﺖ.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻗﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺎس ﻓﯿﺾ در رأس
آنھﺎﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ آن ھﻢ ﻧﺎﻗﺺ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ اﺳﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

۳۰۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﺰارش ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل
 ۱۳۲۶از ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﻣﺪرﺳﺎن درﺟﻪ
دوم و ﺳﻮم آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه دو ھﺰار ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ١ .ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﺨﺒﺮ روزﻧﺎﻣﮥ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم در آﺑﺎن  ۱۳۲۶از ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪارس آن آورده اﺳﺖ .ﺑﮫﺎﻧﮥ درج اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻏﺪﯾﺮ
در داراﻟﻌﻠﻢ ﻗﻢ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﭼﮫﺎرم آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺷﻤﺎره  ۱۳ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ
ﺣﺎﺋﺮی ،ﺗﻌﺪاد ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎج
ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۳از ﻗﻢ دﯾﺪن ﮐﺮده و ﺗﺼﻮراﺗﺶ را از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی در دﻓﺎع از روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده وﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را در ﺣﻔﻆ اﺳﺎس ﺣﻮزه ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .از ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک در ﺳﺎل  ۱۳۳۵درﺑﺎرۀ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻓﺮاھﻢ آورده ،ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺣﻮزه
در اﯾﻦ دوره اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ
ھﺰار ﻧﻔﺮ »از ﻃﻼب ﻣﻘﯿﻢ ﻗﻢ ،ﻣﻌﯿﺸﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻨﻮط
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ﻋﻼوه ﺑﺮ وی ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮدان آﯾﺎت :ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ  ۳۰۰ﻧﻔﺮ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ۳۰۰
ﻧﻔﺮ ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ،اراﮐﯽ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ،ﺣﺎج آﻗﺎ روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ،
ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﺎھﺮودی  ،۱۰۰ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ داﻣﺎد ۱۰۰
ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﮫﺎی ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ ﻋﻼﻗﻪای
دارﻧﺪ :آﻗﺎی ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،آﻗﺎ ﺣﺎج آﻗﺎ روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۳۰ص  .۱۱در اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ »ﺳﻄﻮح« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﺷﮫﺮﯾﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺗﻮﻣﺎن و ﺷﮫﺮﯾﻪ
آﻗﺎی ﺣﺠﺖ ھﻔﺖ ﺗﺎ ده ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﻨﺞ ﻣﻦ ﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۲۸آﺑﺎن  ،۲۶ص  ،۲ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ در ﭘﺮﭼﻢ
اﺳﻼم ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش  ،۱۳درج ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۲۷
ھﻔﺘﺼﺪ ﻃﻠﺒﻪ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۸ش  ،۴۹ص  ،۳اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )۴۹ـ (۶۰ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن ﮔﺰارشھﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺑﺮگھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب (۱۳۸۱ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۰۳

ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﻮر ھﻢ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ« ١ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮای ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ درس اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از درس آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،درس
اول و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ از آن ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ درس اﻣﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ارم از
٢
ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزد و اﯾﺸﺎن در واﻗﻊ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺣﻮزه ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه دﯾﮕﺮ در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۳۴ش از ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آن ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎھﯽ از درس ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ وی
و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ
ﻗﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺒﮏ و روش ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ
ّ
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺧﻠﻮص ّﻧﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ
ّ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی
ّ
ﻣﺤﺼﻞ داﻧﺸﺠﻮ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اداره ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ّ
ﺟﺪﯾﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ّ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻋﺎﻟﯿﮥ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻓﺮاد
ﻣﯽﺷﻮد «.وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﻣﺸﺮوح و ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺿﺎﻓﻪ«
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎرۀ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺿﻤﻦ
ﺑﯿﺴﺖ ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ـ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ دو ﺟﻠﺪ از ﭼﺎپ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد ـ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮارزشﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر و
ﻣﺒﺎھﺎت ھﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ٣ «.آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻤﯽ در
ﻗﻢ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺤﻮﻟﯽ

 -١ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﮥ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۵ـ ۷اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺪوﻗﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی در ﻗﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺪرﯾﺲ
ﻋﺮﻓﺎن ،ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ،اﺳﺘﺎد اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ «.ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،س  ،۳ش  ،۵۲ص .۳۴
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۱۲۹
 -٣ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ش  ۲۲ ،۱۴ﻣﺮداد  ۱۳۳۵ش) .ﻣﻮﻻﻧﺎ آن زﻣﺎن ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ و داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﮥ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ(.

۳۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﻓﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و رﺟﺎل و اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﻣﺘﻦ ﻓﻘﻪ آورد ،آﻗﺎی
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ھﻢ در ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻓﻠﺴﻔﻪ را از
ﻋﺮش ﺑﻪ ﻓﺮش آوردن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ رھﺒﺮیھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،داﻣﻨﮥ
ﻧﻔﻮذش را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﺗﻮدهای ھﺮاس
داﺷﺖ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮐﻪ آن را
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺸﺖ آﻧﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ
از آن ھﻢ ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ رواﺑﻂ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺎه در ّ
ﺣﺪ ﺗﺬﮐﺮ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻮد؛ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت رژﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺟﻨﺒﮥ ﺣﯿﺎﺗﯽ داﺷﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺛﻤﺮۀ ﺟﺪی در ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ؛ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت داد ﺗﺎ رھﺒﺮان ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و
در رأس آﻧﺎن ﭼﮫﺮهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ١ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ،ﻧﻔﻮذ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ً
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽھﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از آن ﺑﮕﺬرد ٢ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎه
ﺑﻌﺪھﺎ وی را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .دﻟﺨﻮﺷﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎه ﺳﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﺳﺖ .وی ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن وﺟﻮد ﺷﺎه
»ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﺳﺖ «.وی روی او ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد ٣ .ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ دوﻟﺖ وﻗﺖ ،ﺑﺎ ﺷﺎه،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ! ﺑﻮد .در ﻣﺮز

 -١ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی و
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ص  .۴۸آﻗﺎی واﻋﻆ
زاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم را ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی آﺷﺘﯽ ﺑﺪھﻢ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺪورت را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزم :وﻟﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص  ۴۷۳ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره رواﺑﻂ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم آوردﯾﻢ.
 -٢درﺑﺎرۀ رواﺑﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ ﺷﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﺑﺪﻻ در:ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ﺻﺺ
۱۶۹ـ.۱۷۴
 -٣ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۶۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۰۵

ّ
ﺧﻮدش ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﮑﻢ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﺣﻖ ﺧﻮدش را ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﻮد از دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ...ﻣﺜﻼ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ در ﻣﻤﻠﮑﺖ( دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ھﻢ
دﺳﺘﻮر او را اﻧﺠﺎم دھﺪ ١ .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻦ راه آھﻦ ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
در ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺷﺎه ،ھﻤﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ٢ .آﻗﺎی اﺳﺘﺎدی ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و آنھﺎ در ﻧﯿﻤﻪ
٣
راه ،ﻣﺎ را ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﮑﯿﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ
درس و ﺑﺤﺚ ﺑﻮد؛ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪای ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﭼﮫﻞ ﺳﺎل از ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ
و ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﻃﻼب ﺟﻮان ﮐﻪ در درس آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی،
ﻣﺮﺣﻮم داﻣﺎد )م  ۱۳۸۸ق۳۰ ،ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۴۷ش( ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ
درس ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﺸﻮرات و ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮزه ﻗﻢ
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺪﻧﮥ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ دھﮥ ﺑﻌﺪ
ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﮫﺪهدار ﺷﻮد .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۱۳۴۰
ّ
درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺸﺘﺘﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺎم ،ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﺮده ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮھﯿﺰی  ٤در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ را
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺪود ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ٥ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻋﺪم
 -١ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص .۴۴
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ص .۱۳۰
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ص ۱۲۹ـ.۱۳۰
 -٤ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﺳﺨﻦ
ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴ص ۱۰۰ـ ۱۰۱وی در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﺷﺮح داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻓﯽ ،ﻣﺠﻠﮥﺣﻮزه ،ھﻤﺎن ،ص  ۱۱۶ـ .۱۱۷
 -٥ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ روزﮔﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮھﯿﺰی ﻣﺤﻮر ﮐﺎر اﯾﺸﺎن و ﺳﻠﻔﺶ ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ آن ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﮕﻔﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد و
ﺟﻨﮕﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺮﺣﻮم

۳۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ« اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﺪ ١ ،اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎص ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻧﭽﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ٢ .ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻗﺪرت اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﻼشھﺎی
وی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎ از
ﺻﺤﻨﻪ ،ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دھﮥ  ۳۰ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺻﻮرت ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دﻟﯿﻞ آن ھﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
دو ﺳﺎل آﺧﺮ دھﮥ ﺳﯽ ﻋﻠﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﺎه ﺟﺴﻮرﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺤﺚ
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ھﻢ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ .در ﮔﺰارﺷﯽ در اﺳﻔﻨﺪ  ۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ» :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ً
ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ از درﺑﺎر ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و دوﻟﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪی دارد ،ﺟﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ از ﻗﺪرت وﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺿﺮﺑﮥ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ درﺑﺎر وارد ﺳﺎزد ٣ «.در ﺧﺼﻮص ﻻﯾﺤﮥ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ،
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺮﯾﺤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ٤ .ﺷﺎه ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی در ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺮ

آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد و ﺗﺮﺳﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ دﭼﺎر ﭼﻨﺎن اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺷﻮم .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات دواﻧﯽ در ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۶ص ۲۵
ﺑﻪ ھﺮ روی اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺷﻮد.
 -١اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺳﺎواک در ﺳﺎل  ۳۶ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ روی اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۶۹
 -٢ﻧﻤﻮﻧﻪاﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﻗﺎتھﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاض آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺣﻖ
اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮫﺎﯾﯽ ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ آزادی ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻟﻐﻮ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،ﺧﺮاﺑﯽ
وﺿﻊ ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اردوھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮐﺮدن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﯿﺎم ۱۵
ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ) ۱۳۳ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ  .(۱۳۳۸/۵۳۰ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۳۸ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ را در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ از دوﻟﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .ھﻤﺎن ،ج
 ،۱ص.۱۵۳
 -٣ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۱۶۳
 -٤ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۱۶۸
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ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﻗﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮد ،آن ﻻﯾﺤﮥ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮد ١ «.از ﻧﺎمھﺎی ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﯽزاده ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ )و ﻣﻊ
اﻻﺳﻒ ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ( ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ،از
»ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﺎﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻟﺰوم اﺻﻼﺣﺎت در آن« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ٢ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ـ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ـ از ﻃﺮف آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﮫﺪ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ روزﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
٤
اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ روزﻧﺎﻣﻪاش ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
از آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺟﺪیﺗﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻮی ،ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎدی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آذر
 ۳۹ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه و درﺑﺎرۀ ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ
ﺷﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ،ھﻤﺎن اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻃﺮاز اول
ﺑﻮد .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی »روی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎن داد« و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ
٥
ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ »ﻣﺠﺪدا اﻃﻼع دھﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮد«
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺮاز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻣﻮاﺿﻊ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﺮان از ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در درون ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺳﺎلھﺎی ۲۹ـ ۳۲ﻧﻔﻮذ
ﺟﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ رﺳﯿﺪن ﯾﮏ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ،
 -١اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ،ص  ۱۶ـ ) ۱۷ﺗﮫﺮان.(۱۳۴۶ ،
 -٢زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮاج اﻓﺸﺎر) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۷۲ ،ص ) ۴۱۴ﻣﺘﻦ دﺳﺘﺨﻂ ﺗﻘﯽزاده(
 -٣ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص .۲۶
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۴۷
 -٥ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۲۴۰ـ .۲۴۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﮐﻤﯽ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور آن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در دورۀ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪی روﺷﻦ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزۀ ﯾﺎد ﺷﺪه ،از ھﺮ
درآﻣﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﮫﺖ رﺷﺪ ﮐﺮد؛ رﺷﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۴۰ـ ۴۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻗﻢ ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ١ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در دورۀ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
در ﺑﺨﺶ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻮزه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺷﻤﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﻼب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر
٢
آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ،ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼب اﻓﺰوده و ﺷﮫﺮﯾﮥ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻼب و ﻣﺎﻧﺪن در ﻗﻢ ﺟﮫﺖ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ،ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار آن ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻼب
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام
در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ.
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و اﻋﺰاﻣﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن  ٣و آﻗﺎی ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ  ٤ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن از رﺷﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در ﺻﺪد ﺑﻮد ﺳﯿﺪ
 -١ﺣﻖ ﺷﻨﺎس )ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻃﻠﺒﮕﯽ از ﺳﺎل  ۳۶در ﻗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ رھﺒﺮی )آﻗﺎی( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ درآﻣﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان ﻗﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ) .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﺘﺎب »ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس« در ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش .(۷۹
 -٢ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زﻋﯿﻢ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ص ۱۳۹ـ .۱۴۲اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﻌﻨﯽ رﻗﻢ ﺣﺪود  ۱۳۰ﻣﻮرد ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﻣﮫﻢ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دھﻪ ﭼﮫﻞ و ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٣درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﺸﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۴ص ۶۵ـ ۶۹ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﻧﺴﯿﻢ ﺟﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﻼم در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﮥ آﻟﺴﺘﺮ« ﻣﺴﺠﺪ ھﺎﻣﺒﻮرگ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﻌﻪ
در اروﭘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،ص .۲۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۰۹

ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر را ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ وی در ﺳﺎل ۱۳۳۸ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﯿﻌﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ آﺛﺎرش ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻣﺎهھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ آﻗﺎ رﺿﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻃﺮﯾﺶ ﺻﺒﺤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﮥ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ( ﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ ھﺮﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ در ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،در ھﻤﯿﻦ دوره ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرۀ آنھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺼﺮ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ و ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ )م ۱۳۶۹ش( در آن ﻣﺮﮐﺰ ،ﻧﺸﺎن از ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ و
ﻣﺬھﺒﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻗﺪرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻗﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر او ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﻗﻢ ﺑﻮد .ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻗﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،وی ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﺷﺖ دﺳﺘﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮی او را داد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ
١
ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ :وی از ﺳﺎل  ۱۳۱۲ش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۲۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻋﺎزم ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ و
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی آن ﺑﻼد در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ش ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺷﺪ ٢ .ﻗﻤﯽ از ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل از ﺳﻮی ﻗﻮام ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﻢ ﺑﺮای وی
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎھﺪ آن ،ﺣﻀﻮر وی در ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،و
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ وی ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ش  ۴۳آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )ﺳﺎل ﺳﻮم ،دی
ﻣﺎه  ۲۵زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی رﺳﻤﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و آﻗﺎی ﻗﻤﯽ زﻧﺪه
ﺑﻮد( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎمھﺎی از ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۳۲۵/۱۲/۱۵در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﻣﺠﻠﮥ اﻻھﺮام ،اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن و
 -١از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﻤﯽ ،اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ،
اراﺿﯽ زﯾﺎدی داﺷﺖ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺼﺮف ﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ در ده ﻗﻤﺮود ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻮد.
 -٢درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ﻣﺆﺳﺲ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻌﻮری ،زاھﺪان،
 ،۱۳۸۲آﯾﻨﮥ ﭘﮋوھﺶ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎرۀ ) ۳ﻣﮫﺮ و آﺑﺎن  ،(۱۳۶۹ص .۱۰۶

۳۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺸﺮق ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آن آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺆﺳﺲ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻋﮫﺪه
داری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ١ «.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه و وزارت داراﯾﯽ در ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۳۲ﺿﻤﻦ
ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﮑﻪ »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ
اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ« اﺳﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺑﺮای آن ارﺳﺎل ﺷﻮد ٢ .در ﻣﮫﺮﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان
٣
درﻣﺼﺮ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ را ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺣﺮﮐﺖ آﻗﺎی ﻗﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﯿﺮ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
آﻣﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻋﻠﻮی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﯾﮑﺒﺎر وﻗﺘﯽ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺤﺚ از ﺷﯿﺨﯿﻦ ﻗﺮار داد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وی ﭘﯿﻐﺎم داد ﺗﺎ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ
درﺑﺎره ﻓﺘﻮاﯾﯽ از رﺋﯿﺲ اﻻزھﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد ،اﻗﺪام اﯾﺸﺎن
را در اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اھﺪاف ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ٤ .آﻗﺎی اﺳﺘﺎدی ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺿﺪ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎری از اﺻﺤﺎب ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﯿﻨﯽ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﮑﺘﺐ
٥
اﺳﻼم از ﻓﮑﺮ وﺣﺪت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻇﮫﺎر ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد.

 -١ﮔﺰﯾﺪۀ اﺳﻨﺎد رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ،ج  ،۲ص .۲۷۰
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص .۱۶۰
 -٣ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص ۱۳۳ـ.۱۳۵
 -٤آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽآﯾﻢ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی از ﻣﻦ دﯾﺪار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ
اﻓﺰود ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ﺑﻮد.
 -٥ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ص .۱۲۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۱۱

ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ درﺑﺎر اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﻤﯿﻊ اﻧﻮر وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺼﺮ و ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه
١
رﻓﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﮫﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی از آن در اﯾﺠﺎد اﻧﺪﯾﺸﮥ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و
ﺳﻨﯽ در ﺣﻮزهھﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎد ،ﮔﺮﭼﻪ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و اداﻣﻪ آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ ٢ .ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از آن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺳﺪهھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آن در ﻋﺮاق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺟﺪیﺗﺮ
ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان و واﻋﻈﺎن ﺑﻨﺎم اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .در ﻣﺤﻔﻠﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در  ۱۳۳۹/۹/۲۳در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺑﻦ اﻟﺪﯾﻦ ٣ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺎزی،
ﺟﻤﺎل ﻣﺠﺪﭘﻮر ،ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﯿﺦ و دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺎد رﺋﯿﺲ
ً
داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ٤ .اﺧﯿﺮا اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ،
ﮔﺰﯾﺪه ﻣﻘﺎﻻت وی و اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﮥ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻠﺘﻮت ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ رﺋﯿﺲ اﻻزھﺮ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻠﺘﻮت ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ،ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻزھﺮ و اﺳﻨﺎدی
دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ،
 (۱۳۸۴از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آذر ﺷﺐ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ  :اﺳﻨﺎد ﻻﻧﮥ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ج  ،۳۸ص ۱۴۲ـ ۱۴۳ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ .۵۹
 -٢درﺑﺎره ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ از ﻧﮕﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻮاده دﺧﺘﺮی اﯾﺸﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻮی ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت
از ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ،ﻗﻢ ،۱۳۸۶ ،ج  ،۱ﺻﺺ ۷۱ـ.۸۶
 -٣ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻄﺎﺋﯽ.۱۳۴۲ ،
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ص ۱۷۹ـ۱۸۰؛ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص
۱۷۲ـ.۱۷۳

۳۱۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﻻت رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﻼم ﻧﺸﺮﯾﻪ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۶۸ق ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ را
درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻌﮥ آن از ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ و
اﯾﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﮑﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻤﻮم واﻗﻊ ﻧﺸﺪ .در آن
ﺳﻮی ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ در ﭘﯽ وﺣﺪت ﺑﻮد
و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼشھﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻋﺎﻟﻤﺎن در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
در ﻧﺠﻒ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ق ـ)۱۹۶۱م( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻌﺪ آل ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ،اﺳﻨﺎد و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﮫﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ
درج ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻟﺠﺒﮫﺎن ﻧﺎﻣﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻌﻮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺔ راﯾﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت در رد وﺣﺪت ﻧﻮﺷﺖ و
زﻧﺠﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﻣﻠﮏ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در راﯾﺔ اﻻﺳﻼم ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪﮔﺎه وی را ﻧﺸﺎن
١
ﻧﺪاده و او ھﻢ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﻨﺪازد ،ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.
از ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره
آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺧﺎن ،اﮐﻨﻮن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ
آورده ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﭼﮫﺎر دھﻪ در اﺛﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻮر اﻟﻔﮑﺮھﺎ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ از ﻓﻀﻼ ﮐﻪ در دورۀ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺎن ،ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ھﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ را در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،درس ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و درس اﺻﻮل ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد  ٢و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎﻟﺲ
 -١درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی در زﻣﯿﻨﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﯽ و اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ آل ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ۱۴۲۷ ،ق .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره
زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم داﻣﺎد ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد در ﺗﺸﮑﯿﻼت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﯿﻦ )ﮐﻪ
ﺑﻌﺪا ﻧﺎم آن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ص  (۲۰۵وارد ﺷﺪﻧﺪ
و ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻓﻀﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۱۳

درس اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ّ
ﺳﺮه( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی و اﻣﺎم
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺗﻨﮫﺎ دو دﺳﺖ ﭘﺮورﻧﺪه ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﮫﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی »ﮐﺎدرﺳﺎزی و ﺗﺮﺑﯿﺖ
١
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻗﻮی در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻮد«.
ﮔﺴﺘﺮش درس ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻗﻢ ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت
ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آن زﻣﺎن اﻧﺪک
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎی درﺟﻪ
ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد ٢ .در واﻗﻊ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی ﻣﮫﺠﻮر ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ھﻢ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪرس رﺳﻤﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻗﻢ ﺑﻮد ،درﺳﺶ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد .آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌﺎرﻓﯽھﺎ ﺑﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪم ،ﺑﻪ درس ﻓﻠﺴﻔﮥ آﻗﺎی
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ رﻓﺘﻢ ...آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎ را ھﻢ از ﺟﻨﺒﮥ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﺮد و ھﻢ از ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،روی آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ ٣ «.در اواﺧﺮ دھﮥ  ۲۰و ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دھﮥ ،۳۰درس ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﺎدﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ،ﺿﺮورت و ﺟﺎذﺑﮥ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ،آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی از
ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﻨﮫﺎ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ٤ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﻔﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ
آنھﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ش از ﻗﻢ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در آﺳﺘﺎﻧﮥ
اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .وی از ﺳﺎل  ۱۳۲۵درﻗﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی روﺣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
آذری ﻗﻤﯽ -ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ھﺮﺳﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ -از ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی درﺳﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﯾﺸﺎن در :ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،س  ،۳ش ) ۵۴اﺳﻔﻨﺪ  (۶۰ص
۱۶ـ ۱۹و ش  ، ۵۵ص ۴۲ـ.۴۵
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،ص .۱۲۳
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،ص ۱۳۱ـ.۱۳۲
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﯾﺎد ،ش  ،۷ص .۳۷
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎد ،ش  ،۷ص  ۳۸در آﻧﺠﺎ و ص ۳۹ـ۴۰ت و ص  ۴۸ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
درس ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۱۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺷﻔﺎی ﺑﻮﻋﻠﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ ١ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را ﺑﺎ اﺳﻔﺎر از آن روی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دروﯾﺶ ﭘﺮور
اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی
ﯾﺰدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ
اﺳﻔﺎر را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮﺧﺎن ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ و ﺷﻮارق را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﮐﺎﺷﯽ
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮ ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺗﻘﺮﯾﻈﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐھﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﺳﯿﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،و
ﻋﺪهای از ﻓﻀﻼی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺣﻮزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر
و ...در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی
آن ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل
ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ اﻧﺘﺸﺎر
٣
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﺘﯽ
ﻣﺪرﺳﻪای در ﻧﺠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ٤ .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۳ﺑﯿﺶ
از دو ﻣﺎه را در ﻗﻢ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و درﺳﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ در
ّ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﭘﺎک و ﻣﺮدان
ﺣﻮزه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﯿﺎن
ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺻﯿﮥ آنھﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻈﻤﺖ و ﻧﺒﻮغ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ و آﯾﻨﺪۀ درﺧﺸﺎﻧﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر آنھﺎﺳﺖ .آنھﺎ ﻋﻔﯿﻒاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﯿﺎ و ﺑﺎ ﺷﺮفاﻧﺪ و ﺷﺐ و روز ﻣﺪارج ﮐﻤﺎﻻت را
ﻣﯽﭘﻮﯾﻨﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ درﺧﺸﻨﺪه را از ﻗﻌﺮ درﯾﺎی ﻋﻠﻮم ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ...در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی آن
رادﻣﺮد ﺑﺰرگ )آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی(ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﻋﺪۀ ﻣﮫﻤﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ

 -١ھﻤﺎن ﺷﻤﺎرۀﯾﺎد ،ص .۴۸
 -٢آﻓﺎق ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،ص .۲۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ج  ،۱ص .۳۲۸
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی« در ﮐﺘﺎب
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ص ۱۴۸ـ.۱۶۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۱۵

ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه و دﯾﭙﻠﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ
ً
١
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻠﺪﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﯿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﺮد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد اﻓﺰوده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد اﯾﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﺨﯽ ﻣﺬھﺐ در ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻼش دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ٢ .از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮫﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اﺻﺮار ﺑﺮ
رﺳﻤﯽﮐﺮدن دروس ﺷﺮﻋﯽ و دﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ،ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ را وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز
ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱۳۴۰ﺗﺎ  ۱۳۴۳ﺑﻮد.
ﻃﺒﻌﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را
در ﻣﺘﻦ ﺣﻮزه وارد ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ،در ﺣﻮادث دوران ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﻮادث ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن )از ﺳﺎل  ۲۷ﺗﺎ ﺳﺎل  (۴۰ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای
٣
اﺳﺖ.
 -١ﺑﺮگھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ص .۱۰۶
 -٢آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺧﺎن اﺑﺮاھﯿﻤﯽ )ﺳﺮﮐﺎر آﻗﺎ( از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﺑﺪھﺪ.
اﯾﺸﺎن ھﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺒﺴﻮط ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آﻧﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮﺟﻤﮥ
اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﻪ« در ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦھﺎ در ھﻤﺎن وﻗﺖ
آﻣﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر آنھﺎ را ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن زﻣﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ آنھﺎ ﮐﺮد .ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۷۱ق را
دارد .ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶھﺎ  ۲۵ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸/۱۱/۲۷ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ،ص ۲۰ـ .۲۳ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﯿﺒﯽ در  ۲۳۶ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٣در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه در ﻗﻢ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی داﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن آﯾﺖاﻟﻠﻪ از ﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺎﮐﻤﺔ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺣﻞ ﮐﺮده ،او را آزاد ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎ ،ﺳﺎل  ،(۱۳۳۳) ۱۴ش  ،۵۹ص ۹ـ ،۱۰ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ
دﻧﯿﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ
ﺷﺎه ﭘﯿﻐﺎم داده ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻓﺘﻮای ﺟﮫﺎد ﺧﻮاھﺪ داد.

۳۱۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان و ﮔﺎه در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ دو ﺑﺮادر ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ رﺿﺎ
زﻧﺠﺎﻧﯽ )ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺲ از  ۲۸ﻣﺮداد(  ١و ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ  ٢و ﻧﯿﺰ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ )م  ۱۸ﺧﺮداد  (۱۳۶۸در
 -١وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۸۲ش در زﻧﺠﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻗﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﻧﺰد ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ
ﺣﺎﺋﺮی ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ زﻧﺠﺎن رﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻓﺘﻨﻪ دﻣﮑﺮاتھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ .وی در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ
او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻃﺮﻓﺪار ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﮫﺎوﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺒﻮی ،ﻋﻠﯽ
ﻣﺤﺪث زاده ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺷﯿﺦ
ﺟﻮاد ﻓﻮﻣﻨﯽ ﺣﺎﯾﺮی( اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ وﺣﺘﯽ رھﺒﺮی آن در
ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﻣﺮداد  ۳۲ﻓﻌﺎل ﺑﻮد )ﺷﺮح آن را دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آن ﺳﻮی ﺧﺎﻃﺮهھﺎ ،ص ۱۱۹ـ .(۱۲۵در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎمھﺎی از
آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد )ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻧﺎﻣﻪھﺎ ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ص
۲۳ـ (۲۵زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق در  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۴۵درﮔﺬﺷﺖ .وی ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻠﯽھﺎ اداﻣﻪ داد و در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﺎل
 ۱۳۵۶ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .وی در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻣﺎم در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺴﯿﺮش را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﻣﻨﺰوی ﺷﺪ .وی در ۱۴دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۶۲در ﺗﮫﺮان درﮔﺬﺷﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ داﺧﻞ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﮥ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
 -٢اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻣﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ )۱۲۷۹ـ (۱۳۷۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎﯾﻪ (۱۳۸۶ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از
ﭼﻨﺪ اﺟﺎزه اﺟﺘﮫﺎد از ﺷﻤﺎری از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪ
وی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻊ اﻻﺳﻒ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ھﯿﭻ
اﻃﻼﻋﯽ درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،از ﺣﻮاﻟﯽ اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۴۴ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ در آن ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز
ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻣﺴﺠﺪ
ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص  ۱۹۳و ﺑﻌﺪ از آن( در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ
اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ از ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وی روی ﺧﺮاﻓﺎت در دﯾﻦ ﺑﻮد.
وی ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎره ﻗﻤﻪ زدن ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺨﺖ داﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﻨﻪ زدن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده وﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۱۷

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ از اواﺋﻞ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ
از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ھﯿﺌﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﺗﮫﺮان زدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
١
ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲ـ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺷﻤﺴﯽ

ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۴۰ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ واﺣﺪی
ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﺘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭼﻪ
زدن و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺮدم را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﺖھﺎ و زﻧﺠﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮوﭘﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎ زده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ«) .ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص  (۲۲۰ ، ۲۰۸وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر از رواج ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ﻓﺴﺎد و ﺑﺎده ﮔﺴﺎری و ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﺒﺘﺬل و ﻗﻤﺎرﺑﺎزیھﺎ ﮔﻼﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد) .ھﻤﺎن ،ص  (۲۲۴در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد«
)ھﻤﺎن ،ص  (۲۲۷وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮآن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﯾﮏ روزی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮزھﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن دارای ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺷﻮﻧﺪ و آن ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم
اﺳﺖ) «.ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص  ۲۳۶ﻣﻮرﺧﻪ دوم آﺑﺎن .(۱۳۴۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در
ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ و وی از ﻣﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در روز ﺷﻨﺒﻪ ۳
ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۷۱درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اوﺳﺖ .وی ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺗﻘﺮﯾﻈﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد )ﯾﺎدﮔﺎری
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ص ۲۷۷ـ .(۲۸۳درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ھﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪای از وی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۹در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر )ص ۲۹۱ـ (۳۱۵درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽھﺎﯾﯽ از آن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه و در
ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺘﻘﺎدھﺎی وی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از آن ھﻢ
در ﻧﻘﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺎهھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،ﺑﻪ دﯾﺪن
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ رﻓﺘﻢ .از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل ۵۸ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ وی ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب را از ھﻤﺎن ﺑﺪو ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﮐﺞ ﻣﯽدﯾﺪه اﺳﺖ )ص  .(۳۳۲ﻧﻮﺷﺘﻪای از
اﯾﺸﺎن ھﻢ در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
ازاﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻗﺎی ﻏﺎﯾﺐ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﺮار اﻣﺎم در رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﻣﮕﺮ ﺷﺎه ﻗﻮﻃﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺮان ﺑﺮود« ﻗﻮﻃﯽ ﺳﯿﮕﺎرش را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و از اﯾﻦ
ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ص .۲۷۴
 -١رھﺒﺮی اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻋﻠﯽ رﺿﻮی ﻗﻤﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
ﻃﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ وی و ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﯾﺮان ،ش  ،۱۷ص  ۳۰۰ ،۲۹۷ـ ۳۰۳ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره داده ﺷﺪ.

۳۱۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد؟«  ١ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ در ﻧﺠﻒ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭼﮫﺮهای درﺧﺸﺎن ،ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از اﯾﺮان ﺑﻮد،
ّ
ﺗﻠﮕﺮاف ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺑﻪ وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ٢ .ﺗﻠﻘﯽ
ﻋﻠﻤﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آن ﺑﻮد ﮐﻪ »دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﯾﺮان
ﺑﯿﺮون ﺑﺮود« ٣ .ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺷﯿﺮاز ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ٤ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،درﺳﺖ ﻋﮑﺲ
ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺷﺎه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼی ﮐﺸﻮر در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن در اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ در ﻗﻢ ،ﺗﮫﺮان و
ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮫﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻗﻢ ،ﺑﺠﺰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه( آﻗﺎﯾﺎن
ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺗﮫﺮان ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری )م  ۹دی ﻣﺎه  (۶۳و در ﻣﺸﮫﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ

 -١اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ واﺻﻒ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
داراﻟﻌﻠﻢ ﻗﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -٢ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻀﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻃﺮاف اﻣﺎم در ﻧﺠﻒ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ،ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
رژﯾﻢ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و آن را ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎ و دوام ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی )ص
 (۱۰۴ ،۹۴ ،۷۴ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ راﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺪری اﻓﺮاﻃﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ ،ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه
داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ﺷﺎه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در دﺷﻤﻦ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﮔﺮوه ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻼﺷﺶ در ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮش در ﺣﻮزه دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در آﻣﯿﺨﺘﻦ آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی در ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺘﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اﺑﺮاز ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺠﻒ ،و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ از
َ
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﻼم را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻌﮫﺪ
ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﻋﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در درﺟﻪ اول ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارزش ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ در ﮐﻠﮥ ﻣﺮدم ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﯿﺎم ۱۵
ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۷۹
 -٤ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۹۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﯿﻼﻧﯽ )م ۱۷ﻣﺮداد  (۵۴ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻃﻼب ﺟﻮان ﻓﺮاوان و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﮐﻪ در
درس اﻣﺎم ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﭘﯽ ﻃﺮح ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
ّ
ّ
ﺗﺸﺘﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﮥ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ واﺣﺪی ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻣﺮدم اراﺋﻪ دھﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﻣﺤﻔﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺳﯿﺪ
ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی )ﭘﺪر ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ( ،دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﻣﻄﮫﺮی ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،و آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﮫﻨﺪس ﺷﮑﯿﺐ ﻧﯿﺎ ،ﻣﮫﻨﺪس ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮ،
و ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ھﺪف آﻧﺎن ،اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ،ﮐﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ١ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮ ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﮐﺘﺎب
ﺑﺤﺜﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آن در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ .ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی در ﻋﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ٢ .ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﻧﺒﻮد و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ دھﮥ  ۲۰ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن( ،ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .ﻃﺮح رﺳﻤﯽ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی آﺷﮑﺎرﺗﺮی
زدهاﻧﺪ و از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖھﺎی روﺷﻦﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮدن ،آن ھﻢ از درون ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ،اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .زﯾﺮا اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯿﺮون
 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص .۲۴۰
 -٢ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻪ روﯾﻪ دارد :ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ وﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ :دوم اﺻﻼح اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راهھﺎی اﺻﻼح روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺳﻮم دﻓﺎع اﺳﺖ .در
واﻗﻊ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ ھﻤﮥ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
)ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ص  (۱۱۹اﯾﺸﺎن در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد)ج  ،۴ص ۵۵۱ـ (۵۶۱ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞ
»روﺣﺎﻧﯿﺖ« اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺻﺮﯾﺤﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ راه
ﺣﻞ اﺻﻼح آنھﺎ را اراﺋﻪ دھﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۰ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺮاوان ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر از درون ،اﻧﺘﻘﺎد روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ آن،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﮫﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ در
اﺳﻼم و ﺑﺤﺚ زﻋﺎﻣﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻢ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره »روﺣﺎﻧﯿﺖ
در اﺳﻼم و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« داﺷﺖ و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻦ وی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﮥ وﯾﮋهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ آزاد اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ھﺮ روی ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،اﻧﺘﻘﺎدیﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و اﻧﺘﻘﺎدھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
١
آن ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ،
در ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﭼﭗھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺬھﺐ ﺟﺪی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رخ داد ،ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮫﻀﺖ آزادی در
ﺗﮫﺮان و ھﻢ ورود اﻣﺎم در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮز دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎل  ۴۱از ﻣﻨﻈﺮ ورود روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن اﻣﺎم ،اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ ٢ .ﺷﺮح اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره ورود ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
دارد:
در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻦ،
ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ٣ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻨﮫﺎی
روﺣﺎﻧﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺟﻪ ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم و ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺟﮥ دوم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد
واﺑﺴﺘﻪ ،روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ادارات اوﻗﺎف ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻃﻼق و ازدواج ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ً
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺷﻤﺎر آﻧﺎن اﻧﺪک ﻧﺒﻮد؛
 -١ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در  :ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،س  ،۴ش  ،۱۶ص ۲۹۳ـ.۳۰۹
 -٢ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص .۸۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب ،ص ۴۳۶ـ.۴۳۷

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ درﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻋﺎ ﺑﺮای ﺷﺎه ﯾﺎ
رﻓﺘﻦ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ھﻤﺮاھﯽ ﺷﺎه در ﺣﺮمھﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ،ﺑﺮای رژﯾﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦھﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنھﺎ دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ھﻢ از داﺧﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
روﺣﺎﻧﯿﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ھﻢ ّ
ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ١ .اﻣﺎ دﺳﺘﻪ
ّ
ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن:
اول :ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ از دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آن ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﺗﻘﺪس ﮔﺮا ـ و ﮔﺎه وﻻﯾﺘﯽ ـ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
و از ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻘﺪس ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻌﻤﻮل آن در اﯾﻦ دوره
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
از ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﻠﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎواک ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۴۵آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮوارﯾﺪ و ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ وی را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻼم ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ  ۶ﻣﺎده ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی را اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﺎر را
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻓﻌﻼ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﺪرﺗﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﺒﺎرزه
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﺪهای را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻋﺪهای را
زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ٢ .در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﺗﮫﺮان
ﺑﻮد ،ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺼﻮص روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ھﻔﺪه دی  ۵۶ﺑﻪ
ﻃﻼب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪام

 -١روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﯾﻦھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ازاﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﻢ ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮآﻣﺪن
اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ذھﻦ ﺗﻮدهای ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ و ﻋﻮام ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺟﻼل و آل اﺣﻤﺪ ،ص .۷۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ....ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص ۱۶۴ـ ۱۶۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ١ .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ دارد ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﺎه در ﻗﺒﺎل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری دارد ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در
اﯾﻦ اواﺧﺮ ،اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۴از آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺪھﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﻢ از ﻗﻮل ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
راﺳﺘﯽ ﭼﺮا اﯾﻦھﺎ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﺪھﻨﺪ .اﯾﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری
٢
ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﺎ را ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری )م/۲۷رﺑﯿﻊ
اﻟﺜﺎﻧﯽ(۱۴۰۵/و ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن
اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :روی ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ٣ .ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮاﻧﺴﺎری ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ از ادوار زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺟﮫﯿﻦ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ رواﺑﻄﺸﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ـ و
دﺳﺖ ﮐﻢ در دورهھﺎﯾﯽ ـ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ را ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در آن ﺳﻮی ،رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ھﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﮕﺎه دارد و از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻨﺪرو
ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻋﻼﻣﮥ ﺣﺎﺋﺮی ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه
وﺳﺎﻃﺘﯽ در آزادی روﺣﺎﻧﯿﻮن داﺷﺖ ٤ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻓﺮزﻧﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺳﺎواک
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٥ .وی در ﻣﻮرﺧﻪ  ۵۶/۱۱/۲۹ﺑﻪ ﺳﺎواک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﮐﻪ در ﺣﺎل

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۵۱۹ـ ۵۲۰و ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ص  ۵۲۹و اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو روز ﻗﺒﻠﺶ ھﻢ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
َ
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﻢ ،ج : ،۶ص .۴۱۵
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ،ج  ،۱ص .۳۵۲
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص .۳۵۴
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۳۴۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۲۳

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت اﺳﺖ ،ﻗﺼﺪ دارد اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ روﺑﻪ رو ﺷﺪ» ،از ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت او
١
ﺗﻨﻘﯿﺪ و ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ دھﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل او ﺑﻪ زﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ«.
ً
ﺑﺮﺧﯽ از رھﺒﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ  ٢ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﯾﺎ از روی ّ
ﺗﻘﯿﻪ ،ﻇﺎھﺮا ھﻤﯿﻦ
ً
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم
ﺳﭙﺮد .روﯾﮑﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در روزﮔﺎر ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ داﺷﺖ.
دوم :اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،از آن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﮫﻠﻮی و
ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺴﺎد آن ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ورود در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزۀ ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ و ﺗﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت و اﻧﮕﯿﺰهھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺟﮥ دﺧﺎﻟﺘﺸﺎن ھﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ـ )م  ۱۸آذر  ۱۳۷۲ش  ۲۴/ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
۱۴۱۴ق( ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ) ۱۵دی ﻣﺎه  ۱۲۸۴ش ـ  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ
 ۱۳۶۴ش  ۲۳ /رﺟﺐ ۱۴۰۶ق(  ٣و ﺳﯿﺪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ )م  ۵ﺷﮫﺮﯾﻮر
۱۳۶۹ش( از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار
داﺷﺖ .درﺑﺎره آﯾﺎت ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در اداﻣﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺑﺎورھﺎ و روﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ،داﯾﺮهاش ﺣﺘﯽ

 -١ھﻤﺎن؛ و درﺑﺎره ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ رﻓﺘﺎر آﯾﺎت ﺧﻮاﻧﺴﺎری و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۳۶۵
 -٢ﭘﺲ از اﯾﻦ درﺑﺎرۀ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
 -٣درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺟﻊ دور اﻧﺪﯾﺶ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻗﻢ ،ﺳﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮﺳﯿﺪﮐﻤﺎری )زﯾﺮاﮐﺲ( .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻮد )از  ۱۳۰۳ـ ) ۱۳۰۵دو ﺳﺎل در ﻧﺠﻒ و ﺳﭙﺲ( از ۱۳۰۷ـ
 (۱۳۱۳ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۲۸ش در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﻪ دﻋﻮت
ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب و ﻓﻀﻼ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺤﺪود وی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ردﯾﻒ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﺪ.
وی ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم را ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﺷﻤﺎری از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎوی
ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺑﺎ روشھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ
ﮐﻠﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﻪھﺎ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻗﻄﻌﯽ اﻓﺘﺎد.

۳۲۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در
روﯾﺪادھﺎی ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۴۳ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن وی از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رھﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺮض داﺷﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ھﻤﺪﻻﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﮫﻢ وی در آن روﯾﺪادھﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻤﺮاھﯽ ﺟﺪی او ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺻﻼﺣﺎت در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻋﻼﻣﯿﻪ وی در  ۲۲ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۴۲ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪش روی آزادی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ١ .اﻋﻼﻣﯿﻪ وی در ﭼﮫﻠﻢ ﺷﮫﺪای ﭘﺎﻧﺰده
ﺧﺮداد ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺑﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ روزھﺎی
رژﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺪﺑﺎد اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد .وی ﻧﻮﺷﺖ» :آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺒﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ زدﻧﺪ ﺗﺎ داﻣﻦ ﭘﺎک
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را در آن ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ آﻟﻮده و ﻧﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ...دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻧﺎروا و
ﻟﮑﻪھﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ داﻣﺎن ﭘﺎک روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ...آﯾﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ٢ «...ﺳﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ را در اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺎواک اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳رﺟﺐ
 ۱۳۸۴ق )آﺑﺎن  (۱۳۴۴درﺑﺎره ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در دﻓﺎع از ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺟﺎﻟﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺮوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در دﻓﺎع از ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ٣ .ھﻤﺮاھﯽھﺎی وی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﺳﻨﺎد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﺸﺎن
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻗﺪام ﮐﺮده
٤
و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﺰاران ﻋﺪد ﭘﺘﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ در ﻋﺮاق ،رواﻧﻪ اردن ﮐﻨﺪ.

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۱۲۸ـ.۱۳۰
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۱۴۲
 -٣ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ﺻﺺ ۴۳۸ـ .۴۴۸
 -٤آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص ۱۲۱ـ .۱۳۰از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺳﺎواک آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺎدی ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد اﺳﻨﺎد و اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺘﻮھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۲۵

ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ وی ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺻﺮ از ﺳﻮی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ١ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،آﻗﺎی
ﻧﺠﻔﯽ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ھﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪھﺎ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس را ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .اﯾﺸﺎن ھﻤﺎﻧﺠﺎ از ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻮاھﺮ
اﻟﻘﺮآن )ج  ،۱۱ص ۱۹۹ـ (۲۰۱ﻃﻨﻄﺎوی ﻣﻔﺴﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در آن ﻧﻘﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ٢ .ﺳﺎواک در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری او در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﮑﯽ
از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻗﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .اﯾﻦ
اﻗﺪام ،آن ھﻢ ﭘﺲ از آﺗﺶ زدن ﻋﻤﺪی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺳﺎواک را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ٣ .اﻗﺪام ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ رژﯾﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ داده و ﮐﻤﮏھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای وی ارﺳﺎل
٤
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮم :اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﻮم ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه( و ﯾﺎران ﻓﺮاواﻧﺶ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ
ﮐﺜﯿﺮی از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی و داﻣﺎد و ...ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﺟﺪی وارد
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه و »ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮه ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه« اﺳﺖ .ھﻤﺎن،
ص  ۱۳۹و ﺗﻼش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ھﻤﺎن ،ص .۱۴۲
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۱۲۵
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۲۰۷
ب :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻼش رژﯾﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﮐﻪ در
ﺻﺤﻦ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص
۲۱۰ـ.۲۱۱
 -٣اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص ۲۰۹ـ۲۵۰ ،۲۱۰ـ.۲۵۱
 -٤ﺳﺎواک ﺻﺪھﺎ ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺪ ﺳﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺻﺤﻨﮥﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﭘﮫﻠﻮی از ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده روی
آوردﻧﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،درﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮده و از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪۀ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ اﻣﺎم
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی از زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﻮرد
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﻮد .رھﺒﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺗﻤﺎم دورۀ ﺗﺴﻠﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺒﻨﺎی اﺣﺘﯿﺎط را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم
در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﺪی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ،اﻣﺎم
ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺼﺪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ را دارد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ در ﺳﺎل  ۴۱ﻣﺴﺘﺪل ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﮐﻪ اﻣﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن را دﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﻖ رأی ﺑﺮای زﻧﺎن را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮآن ،از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث )ﻧﺠﻔﯽ ،ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ھﻢ رﻓﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮافھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﯾﻦ آﻏﺎز
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ ﺑﻮد ١ .اﻣﺎم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺎر دﯾﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ
از اﯾﻦھﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪھﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ را در ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻒ ﺧﺒﯿﺚ از
دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ھﻢ ﻓﺮﺻﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻮد و از دﺳﺖ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
٢
و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺠﺮۀ ﺧﺒﯿﺜﻪ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ اﻣﯿﺪ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﺎه
ﭘﮫﻠﻮی ،و ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﺳﻮم در رأس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮔﺮوه
ً
دوم ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ،در
ھﺮﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش

 -١اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه  ،از اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ھﻤﺎن ﺷﺐ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن را ﺑﻪ اﻣﺎم داده
و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻠﺴﻪ آﯾﺎت ھﻢ ،ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۲ص ۲۰۸؛ ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ص  ،۲۶ﯾﺎران ﺷﻤﺎره
 ،۳۲ص .۱۰۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۲۷

ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ھﻤﺮاھﯽھﺎ اﻣﺎم را از ﺧﻄﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺠﺎت داد و در ﺑﯿﺮون ﻧﻮﻋﯽ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﺎم ﺑﺎ ﺷﺎه ،ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام از او
ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دﺳﺖ ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﺴﺖ و ھﻤﻪ ﻗﺸﺮھﺎ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻗﺮار داد .در واﻗﻊ ،دﯾﮕﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم و ﺣﺘﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی
)ﺑﺪون وﺟﻮد اﻣﺎم( ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن ،ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ
١
اﻣﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رخ داد،
ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از
آن ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﻧﺒﻮد .ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
ﺷﺎه و ﻋﻠﻢ و ﺳﺎواک از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ھﺮ روز ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰود .ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۲
ﺻﺤﺒﺖ آﻣﺪن ﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ آﯾﺎت ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ و
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮑﻨﯿﻢ ھﻤﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻓﺤﺶ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻨﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﺎ را ﺧﻮاھﺪ زد .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺪ ﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻧﺠﻔﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه و
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺧﻮد دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ...در ھﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ
٢
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﻦ ﻗﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری

ﻧﻘﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی ۴۰ـ ۵۷ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ از اﯾﺸﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﻠﻌﯽ از ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﻢ در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد و ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ دوﻟﺖ ،آرامﺗﺮ و داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ ،در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽﺗﺮ ﺑﻮد .در ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ۴۱ـ ۴۴ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت
 -١ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص ۱۰۹ـ.۱۱۰
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۲۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎم ،اﻣﺎ ھﻤﺮاھﯽ داﺷﺖ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در آن دوره از وی ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺻﺎدر
ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .در ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام ،ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ اول را
آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری داﺷﺖ ) ١اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪ( اﻧﺪﮐﯽ
ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﺣﺮﮐﺖ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ،در ﺑﺎﻃﻦ ھﺮ اﻧﮕﯿﺰهای داﺷﺖ ،در ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮش او ﺑﺎ روش و
ً
ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .اﺳﺎﺳﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ و روش ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ و روش ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻋﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻗﺮار
ً
داده ﺑﻮد .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،ھﻢ آﻧﺎن و ھﻢ وی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﯿﺮا
ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎری از اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه وی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ زﯾﺎرﺗﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در دادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ روﯾﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﻪای ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.
اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ ﺟﻠﺪی اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺖ
 -١ﺧﺎﻃﺮات  ۱۵ﺧﺮداد ،ج  ،۱ص  ۵۰ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪری ،ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻮﺿﻊ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻇﮫﺎرات
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اداﻣﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻀﯽ ھﻢ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم ،دارد) .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ـ اﻋﻼم اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق و ﭘﺎﺳﺦ رد
آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ :در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ و ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﺠﻒ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ـ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻔﺘﻢ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﮕﻮ ﺧﻮدم ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮم؟ ھﻤﺎن ،ص ،۵۲
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ـ ﭘﺪر اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ھﻢ ﮐﻪ از ھﻤﺪان آﻣﺪه ﺑﻮد ـ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺣﺴﻦ
ﻧﯿﺖ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﯾﮑﯽ ،ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﺟﻮر
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺎن ،ص  ،۵۳ﺷﯿﺦ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ـ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را ﺑﺮای دﻋﻮت
آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮده ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ،ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ اول ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮد ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﭘﺲ از او ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ
اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،وﻟﯽ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮد) .ﺧﺎﻃﺮات ،ص (۳۳
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۳۲۹

اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ آن،
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و
رواﺑﻂ اﺳﺘﻮارﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ١ .اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺻﻠﯽ
ﺳﺎواک ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎواک در واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ و آن ﺑﻪ رژﯾﻢ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ﻣﻮاﺿﻊ
٢
ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ،در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،دﻟﯿﻞ آن ھﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯿﺎﻧﻪ رواﻧﻪ او ﺑﻮد ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ
ﻧﺪارد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ٣ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺷﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ وی در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﺴﯿﺎر آرام ﺑﻮد .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﻠﻄﻨﺖ
 -١ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮫﻢ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۶۹۱ـ.۶۹۳
از ﯾﮏ دوره اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﺑﮫﻤﻦ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری رﻓﺖ .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎﺷﺪ و »اﺻﻮﻻ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ
ﺷﺪ«) .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .(۶۹۸
 -٢ﮔﺰارش ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻊ درﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک از ﻗﻮل آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺄﺳﻒ ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را اﻣﺜﺎل آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در اﺑﺘﺪای ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻗﺪرت را از دﺳﺖ او ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ او ﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
)آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص (۱۰۰
 -٣آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ
ﻧﻤﻮدھﺎی ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ھﻤﻪ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .وی ﺑﺎ ذﮐﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل
۴۳ـ ۴۴ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﻼم ﻧﻨﮓ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮه
ﺣﺎوی ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ذی ﺣﺠﻪ ۱۳۸۴ق ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ(.

۳۳۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻢ ،ھﯿﭻ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۷ھﻨﻮز درﺧﻮاﺳﺘﺶ از رژﯾﻢ
ﭘﮫﻠﻮی ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻧﺒﻮد؛  ١در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم از ﺧﺮداد  ۴۲ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯿﺶ ،ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد ٢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ
)ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و آن زﻣﺎن ﻋﺪدﺷﺎن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻠﻤﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود ﺑﻮد(  ٣ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری،
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻠﻘﯽﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ وﺣﺮﮐﺎت وی
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺸﯽ اﻣﺎم ﺑﻮده و ﺑﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم را دارد ٤ .ﮔﺎھﯽ ھﻢ وی ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮس
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻟﻨﺪن ،اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
ج ۷ع ص  .۲۴۷ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺷﺎه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  ۲۶۲در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻌﻠﯽ )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( را
ﮐﻪ از ھﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد ،آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎﺟﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮد.
 -٢ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ک از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن در  ۵۷/۱/۲۹ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ـ و ﺳﺎواک آن را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ـ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد»:آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮی ﺑﺸﻘﺎب ﺑﮕﺬارد و ﺟﻠﻮی ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮد .آنھﺎ ـ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
ـ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،آن ھﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮی ھﻢ در اﺟﺮای ﻣﻨﻮﯾﺎت
اﯾﺸﺎن ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻨﻮﯾﺎت اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﻮﯾﺎت آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺟﺮا ﺷﻮد،
ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻮﯾﺎت آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺟﻨﺒﮥ اﺻﻼح دارد و
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ...از اﯾﻦھﺎ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
وﻟﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺣﺎوی ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ« .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۴ص .۴۱۰
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص .۲۵۴
 -٤ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ در ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ،
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ...ﻧﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﻔﻆ ﺣﻮزه ﺑﻮد و ﻧﻪ در ﻓﮑﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺳﻼم «.وی
ھﻤﺮاھﯽ او را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن وی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ،ص ۲۷۱ـ۲۹۲ـ ۲۹۵ﻃﺒﻌﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب و
اﻣﺎم ،در روزھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب )ﺣﻮادث ۵۹ـ (۶۰اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از
ً
اﻧﻘﻼب اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ھﻢ ﮐﺎﻣﻼ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۳۱

از ﻓﺸﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺰد اﻣﺎم آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :آﻗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺠﺎع ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ اھﻞ ﺧﻤﯿﻦ ھﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﻢ ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی ھﺴﺘﯿﺪ؛ ﺑﺮو در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻨﺸﯿﻦ ١ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﺳﺨﺖ از آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و روشھﺎی او ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .ﺳﺎواک
در ﮔﺰارﺷﯽ از ﻗﻮل آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری آورده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎرھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ« وی اﻓﺰود» :ﻣﻦ در ﻣﻨﺒﺮ درس ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻃﻠﺒﻪھﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪهام ﮐﻪ ﺳﮑﻮت
ﻣﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻗﻢ ھﻢ ﺗﺬﮐﺮ دادهام ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر
اﻋﻼﻣﯿﻪ و اﺧﺒﺎر ﻋﺎری از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﻧﺴﺎزﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺣﻮزه وﻇﯿﻔﻪاش ﻧﺸﺮ اﺣﮑﺎم و ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ھﯿﭻ وﺟﻪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٣ «.اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ
ﺣﺘﯽ آن ﻗﺪر ارزش ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وی در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ
ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺣﺞ را زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﮕﻮ
٤
ﺳﮫﻤﯿﻪ را زﯾﺎد ﻧﮑﻨﺪ.

ً
ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات وی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ در ﻧﻔﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ وﺟﯿﻪ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﭘﺲ از آن رخ داده ﺑﻮد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖاﻟﻠﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص .۵۵۴
 -٢ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎواک آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری آدم ﻣﺮﻣﻮزی ﺷﺪه و از ھﻤﮥ ﺟﻨﺎحھﺎ ﻓﻌﻼ دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب دارد
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻋﻼم ﺟﺎودان ،ص .۳۹۸
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  .۲۶۴اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ وی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط و در ﺗﻘﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺗﺎ ﺣﺪودی آن را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
َ
 -٤ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﻋﻠﻢ ،ج  ،۶ص .۵۲۵

۳۳۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
در اﯾﺮان ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ،ھﻤﻮاره اﻋﺘﺮاضھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ داﺷﺖ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﺗﺶﺳﻮزی در ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﮐﻪ در ﺳﯽام
ﺗﯿﺮ  ۴۸ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﭙﺴﯽ ﮐﻮﻻ در ﺳﺎل  ١ ۵۱ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ،اﻋﻼم
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻋﺮاب در ﺟﻨﮓ ﺳﻮم آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل ،۱۳۵۲و ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ و دﻓﺎع از ﻃﻼب ،داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺮای
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن آﻧﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ٢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻃﺒﻌﺎ
ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،در اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی
اﯾﺸﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ۵۶ـ ۵۷ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ھﺮ روی روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﻧﻪ اﯾﺪهھﺎ و آرﻣﺎنھﺎی وی ،ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در
ﺟﮫﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد
و آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ را داﺷﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺎم را از ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ؟«  ٣دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه
٤
ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ۴۲ـ ۵۷ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،از آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری دﻟﺨﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را
ﺳﺎواک در ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ،از اﯾﺸﺎن ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٥ .اﯾﻦ دﻟﺨﻮری
ﺣﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﮔﺎه ﺑﺮﺧﻮردھﺎی دو ﻃﺮف ﺷﮑﻞ
 -١ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﭙﺴﯽ ﮐﻮﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۷ق ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ!( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﯾﮏ روز ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ اداﻣﻪ
داﺷﺖ و ﮔﻪﮔﺎه ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ...ص ۲۸ـ .۳۸در ﺳﺎل  ۵۵ھﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ھﮋﺑﺮ ﯾﺰداﻧﯽ ﺳﮫﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ او ھﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ص .۲۷۴
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻤﯽ ،ص.۱۶۳
 -٥ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ اردﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۴۹در ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وارد ﺷﺪه و او ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮان از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﺧﺎﻃﺮات ،ص .۶۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۳۳

ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮاﺿﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ،اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ ١ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه و ﻣﺎ ﺷﺮح آن
را ذﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ،آوردﯾﻢ .ﻧﻮع ﻧﮕﺎه آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﺘﻔﺎوت از روش اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رژﯾﻢ و
ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻧﺎﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻓﺤﺎم ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ،
ﺑﻪ ﻗﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﻣﯿﮫﻤﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺰری ،ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ﺧﻮد را
ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮫﻮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ و درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﺷﺮﺣﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
٢
ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد راھﯽ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺎزش و ﻣﺒﺎرزه را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ
روزھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﺎﻣﯽ از ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﺑﮑﺎﺋﯽ ،از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده و ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای آن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ ٣ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آزادی ﺧﻮد از زﻧﺪان در ﺳﺎل  ۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻗﺎﯾﺎن ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﻣﻄﮫﺮی ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺗﺒﺮﯾﺰی اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ...از ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم اﻣﯿﺪوار ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﺳﻤﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮده ﺷﻮد ...ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ آﻗﺎی
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻐﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻗﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮض
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺑﺎره آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﮔﺬﺷﺖ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص
۳۷ـ.۳۸
 -٢ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ،ج  ،۱ﺻﺺ ۲۹۳ـ.۲۹۵
 -٣اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﻪ ،ص .۲۰۱

۳۳۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ آن آﻗﺎ
)ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :اﯾﺸﺎن ﯾﮑﺒﺎر در اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺷﺎه اﺳﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ ده ﺑﺎر
در اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺧﻮدم از اﯾﺸﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮم .آﻗﺎی ﺑﮑﺎﺋﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻗﺎی
دروازهای ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻪ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺒﮫﻢﮔﻮﯾﯽ را
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺻﺮﯾﺤﺎ در ﺑﺎره ﺷﺎه ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
»آﻗﺎی ﻓﻼﻧﯽ! اﯾﻨﺎن )آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ( اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺧﻮرد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﯾﮏ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻋﻮان و اﻧﺼﺎرﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻣﻦ در ﻋﺮض ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺷﺎه را از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ« .ﻣﻦ ھﻤﺎﻧﺠﺎ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺻﻞ
١
اﻧﻘﻼب اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش و آﻧﭽﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وﺟﻮد دارد  -و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ درﺑﺎره داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ -ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن داده و روﺷﻦ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ آن اﻓﮑﺎر ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم و ﯾﺎران وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮوان اﻧﻘﻼب ۵۷
اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻧﺪارد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺸﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ ﺣﻮزه ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪی و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
داﺷﺖ و ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۶ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
رژﯾﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان ،در ﺣﺪ ﻣﻘﺪور و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪھﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ و اﺳﻼم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی ﮐﻪ از

 -١اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﻪ ،ص ۲۷۰ـ .۲۷۲آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در دوران اﻧﻘﻼب ھﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی
ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص  .۱۸۰در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺒﺮ،
رﺿﺎ اﻣﯿﻦ.۱۳۵۸ ،

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۳۵

اﯾﺸﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ وی ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و اھﺪاف رژﯾﻢ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﺎم در ﺧﺮداد  ۴۲وی ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ،در
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖ
و ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ
ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎم زﻋﺎﻣﺖ ﺷﺮﻋﯿﻪ و ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻪ ھﺴﺘﻨﺪ« ١ .در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و
وﻻﯾﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن زﻧﺎن در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺎﻃﻌﯽ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و
اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺴﺎن
روش ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺑﺎر ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت را
ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎمھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺷﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺷﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﻟﻮاﯾﺢ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﯽ
ﭼﮫﺎر ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺬاﯾﯽ در
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد و ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﻦ و ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ
اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و دور از ِاﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺼﺎدر اﻣﻮر و ﺑﻮدن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم
ً
ﺷﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ .ﺳﻮم
آﻧﮑﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آن
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻪ
ﻣﺠﮫﻮﻟﯽ را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺳﺎزد؟ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﺼﻮر ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮض از اﯾﻦ
ﺗﺼﺪﯾﻌﺎت ،ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ روﯾﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ
اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺖ ،وﻟﯽ اﻟﻐﺎء اﺻﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ھﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ...ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪارد.

 -١اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ص ۱۳۶ـ.۱۳۷

۳۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در آﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮﺗﺎ! ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎه در ﺧﺎرج زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ
رﺳﻤﯿﺖ دادن ﮔﻨﺎه ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪھﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺪت ﺳﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﺪ واﻗﻒ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﻧﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ
وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در آﻏﺎز ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻋﺒﺎرات ﻗﺼﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ از
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺣﺎج آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮد
١
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزات آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺮداد در ﺣﻮزهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی اداﻣﻪ داﺷﺖ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
اﻧﺘﻘﺎدی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ داﺷﺖ و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺣﻮزه ﻗﻢ را از ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎ ل۶ـ ۱۳۴۵ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻻﯾﺤﮥ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای از ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ .ھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ھﻢ
٢
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ ﻃﻼب ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روز وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﻪ درﺑﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺳﻮی ،ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ٣ .ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روز اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در
ﺧﺮداد  ۵) ۱۳۴۶ﺗﺎ  ۱۰ژوﺋﻦ  (۱۹۶۷رخ داد ،واﮐﻨﺶ ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺎم و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﺗﻨﺪی ﺻﺎدر

 -١ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ )ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن  ۱۷ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۸۲ـ دی ﻣﺎه  ۱۳۴۱ـ اﺳﺖ( در آرﺷﯿﻮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲دی ﻣﺎه  ۸۹در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را از آن ﻧﻘﻞ
ﮐﺮد.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  ،۳۳۵ ،۳۲۹ ،۳۱۲ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻢ ھﻢ درﮔﯿﺮ
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص ۳۹۶ـ.۳۹۸
 -٣ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ درﺑﺎر ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ در آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رؤﯾﺖ ﺷﺪ .ﻧﺎﻣﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رؤﯾﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن از اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه
اﻓﺮاد ﺑﯽﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺗﺒﺮی ﮐﺮده و روی اﺧﻼص ﺷﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ورزﯾﺪه و از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺒﯿﻞ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﮑﺮده و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺪھﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ۱۳۴۵اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۳۷
٢

ﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ و ﺗﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﻣﻪھﺎی زﯾﺎدی از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ازھﺮ ،ﻣﻔﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻔﺘﺎرو و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﻨﮓ رﻣﻀﺎن )اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۷۳ﻣﯿﻼدی( ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ

ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی÷ ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی از اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺎواک ھﻢ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ و
رﺳﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ
ً
ھﻤﺎھﻨﮓ و آنھﺎ را ﺗﮑﺜﯿﺮ و در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ٤ .ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﻧﺼﯿﺮی رﺳﻤﺎ
دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺠﺖ ﺑﻼﻏﯽ  ٥را ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﻮد و در ﺟﺸﻦھﺎی ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪای از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
٦
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ اﻣﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی
ﺗﺸﯿﻊ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ،اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ
وی درﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮر ﻣﻄﮫﺮه اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۷
٧
ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۸۵ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۴۰۵ـ .۴۰۷ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
اﻣﺎم ھﻤﺎن ،ص ۴۳۶ـ.۴۳۷
 -٢ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۴۱۶ـ.۴۱۸
 -٣ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ در آرﺷﯿﻮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﺪ.
 -٤ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﮕﻔﺖ آن را ،ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۴۵۸ـ.۴۶۲
 -٥درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۵۰۷ـ.۵۱۰
 -٦آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۵۰۵ـ.۵۰۶
 -٧آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ.

۳۳۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت رژﯾﻢ ،ﺳﺎواک را ﺑﺸﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد .در وﻗﺖ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺷﺎه و وﻟﯿﻌﮫﺪی ﻓﺮزﻧﺪش ،ﮐﺴﯽ از درﺑﺎر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﺰد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺷﻤﺎ
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ÷ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﺪرت اﻣﺎم
١

ﺣﺴﯿﻦ÷ را ﮐﺸﺘﻢ ﺑﯿﺎ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۴۸در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ روی اﯾﺸﺎن
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪدار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎپ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﺗﺶ زدن ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ وی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :دﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آزادی ﻧﺪارﯾﻢ «.اﯾﺸﺎن
در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ٢ .آﻗﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده) ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﻮد ﺳﺎواک( ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روش ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ )آﻗﺎی( ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﮐﺎر )اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدم ،ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ آن ﻃﻮر
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻓﻌﻼ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ،آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی وﻇﯿﻔﻪاش آن
٣
ﻃﻮر ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﺻﻼح ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﺪﯾﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﻢ،
ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎدی از ﭘﺮوﻧﺪه او را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﺸﺎن و ﭘﺴﺮش
ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﺪف رژﯾﻢ از
ﭘﺎﻓﺸﺎری روی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺑﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻢ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﮫﺮاﻧﯽﮐﯿﺎ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻣﺴﺆول ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎزار
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ٤ـ آﺑﺮوﯾﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﭙﺴﯽ ﮐﻮﻻ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﺻﻮرت ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۴۸ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص .۱۱۱
 -٢ھﻤﺎن ،ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴ص .۱۷۲
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۶۷۸
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ص .۱۵۷

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۳۹

دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ،روی
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻋﺮاق ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ
ﺑﻌﺜﯽھﺎ ،ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ ـ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻠﻔﻨﯽ ـ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖ از ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻻن
وﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ روح اﻟﻠﻪ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻮزه در ﻗﻢ ﻣﺎﻧﺪم و ﺗﮫﺮان ﻧﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ دوﻟﺘﯽھﺎ ﻃﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻢ و اھﻞ ﺳﺎزش ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ دﯾﺪﻧﺪ از ﻣﺎ آﺑﯽ ﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﺗﻤﺎم دوﻟﺖھﺎ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ
از دوﻟﺖھﺎی ﮐﺎﻓﺮ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻻاﻗﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
وﻟﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺷﮫﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ...اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺻﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﻦ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .دوﻟﺘﯽھﺎ از ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ اﻣﯿﺪوار ﺷﺪﻧﺪ
)ﻣﻘﺼﻮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺳﺖ( ...دوﻟﺘﯽھﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺧﻮب ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ او
اﺧﻼص دارﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﺎزش ﮐﻨﺪ و دوﻟﺘﯽھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ او
را ﺑﺰرگ و ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ١ .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
٢
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺟﻠﺪ دوم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﺎﻧﯽ ،در روز  ۱۳اﺳﻔﻨﺪ  ۴۸در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ،ﯾﮑﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در اوج ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺎھﯽ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را از
اﺳﺘﻌﻤﺎر آﻏﺎز ﮐﺮد و از ﺗﻼش اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ دﯾﻦ ،ﺑﺎ رواج ﺗﺠﺪد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .وی
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳﺖ .ﺟﺸﻦھﺎی
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮔﺒﺮیﮔﺮی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺟﺎری ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﻪ
ارﺗﺠﺎع ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ
از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ روز ﺑﻪ روز ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
 -١داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ از ﺳﺎواک اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص ۵۰۴ـ.۵۰۵
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .۵۳۲

۳۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آﻧﺎن ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رواج ﻓﺴﺎد ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺴﺎد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﺮدن اﻋﻤﺎل رژﯾﻢ
ﻋﺮاق در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺠﺎ در زﺣﻤﺖ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد از ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در
ﭘﺎﯾﺎن از ﻃﻼب ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺗﺒﻠﯿﻎ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد »ﻣﺮدم
را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
١
ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ« ﺗﺎ آﻧﺎن دﯾﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﺳﺎل ۱۳۴۹ﺿﻤﻦ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼب ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن اﺣﮑﺎم
ﺧﺪا و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺷﺎره ﮐﺮده دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ
٢
دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻓﻘﻂ اﺳﻤﯽ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮫﺎدت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺎمھﺎی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا
اﺣﻤﺪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ  ٣ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اوﺿﺎع از واﻗﻌﻪ ﻣﻮﻟﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻗﺎی
ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻮﺷﺖ» :ﺣﻘﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ راه ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻀﺎح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارم .ﺑﻠﮑﻪ در
ﻓﺸﺎرھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺴﺘﻢ .ﻟﮑﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ اداﻣﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع و ﺣﺒﺲ
و ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺟﻠﺐ ﻋﻠﻤﺎ و ﻃﻼب و ﺧﻄﺒﺎ ...ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻧﯿﺴﺖ« .ﺳﭙﺲ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎدآور ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺆاﺧﺬه و ﺣﺒﺲ و ﺿﺠﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدن
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ذرﯾﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺟﺮم ،ﻣﻌﺮف و ﮐﺎﺷﻒ

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص ۷۰۸ـ.۷۱۷
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۱ـ.۲
 -٣آﻗﺎی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ داﺷﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﮔﺎه ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره
دﺧﺎﻟﺖ اوﻗﺎف در اﻣﻮر ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﺤﺎن و ﻏﯿﺮه .ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﺗﮑﯿﻪ اﺻﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،آﻟﺖ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﺣﻮزه و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮای رژﯾﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﮕﺮش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﺎﻟﺖ اوﻗﺎف و رژﯾﻢ در
اﻣﻮر ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ) .ﻧﺎﻣﻪ در آرﺷﯿﻮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ( .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ  ۹رﺑﯿﻊ
اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۳۹۰ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) ۲۴ﺧﺮداد  (۱۳۴۹اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۴۱

از ﻋﺪم اﻋﺘﻨﺎی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﻘﺪان آزادی و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ١ .آﻗﺎی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﮫﺎدت ﺳﻌﯿﺪی در ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﺎواک ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﺣﺠﺎب و ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ
ﮐﺎﻓﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی در اوج ﻗﺪرت ﺧﻮد و
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦھﺎی  ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ٢ .ﺳﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻼف اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﻮد ،در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺸﺎن درج ﺷﺪه
اﺳﺖ ٣ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ،آن اﻗﺪام را
ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪ» .ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻌﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻃﺮح ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،رادع و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ،و ﻏﺎﻓﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺪر ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻔﺮ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻤﻠﮑﺖ را در
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﯾﻮم اﻟﻤﻌﺎد ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ« ٤ .در ﺻﻔﺮ ) (۱۹۷۷ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﮑﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﻋﻠﯿﻪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪای ھﻔﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎره ) ۱۸ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ دﺑﺎغ( ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺒﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰رﺑﯿﻊ اﻻول  ۱۳۸۷ﺑﻪ
٥
ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﻮزه ،از ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﺸﺎن ،در
ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ،ﻣﻮاﺿﻊ وی ﺑﺮاﺑﺮ آزﻣﻮنﮔﯿﺮی
دوﻟﺖ از ﻃﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل

 -١آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ.
 -٢زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص .۷۹
 -٣زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص ۸۵ـ ۱۳۲و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد
ﺳﺎواک ۳ ،ﺟﻠﺪ.
 -٤آرﺷﯿﻮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ.
 -٥ھﺮدو ﻣﻮرد از آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ.

۳۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﻮزه ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ١ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻋﺪهای از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ
ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده از »ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ« ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺎرهاش ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ اﻓﺰود ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻻن ھﻢ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻀﻼ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و
ﻃﻼب ﯾﺎ در زﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ھﻮاھﺎی ﺻﻌﺐ و ﺑﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر در زﺣﻤﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ...ﯾﺎ آنھﺎ ﮐﻪ در زﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﺣﻤﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﮑﺮده آنھﺎ در ﻣﺮام و
ﻣﺴﻠﮏ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺴﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ .آﺧﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮاﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟  ٢اﯾﺸﺎن در ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺧﻮاھﺪ
اﻓﺘﺎد .و ﻣﺠﺪدا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »اول ﮔﻔﺘﻢ و اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ اوﻗﺎف در
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،دﺧﺎﻟﺖ اوﻗﺎف در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،در ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت
ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ« ٣ .وی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد اﺳﺎﻣﯽ ﻃﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻗﺎف ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از دﻓﺘﺮ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ٤ .ﺗﻼش اوﻗﺎف آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

 -١زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص ۱۳۰ـ .۱۳۱اﯾﺸﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل۱۳۴۹
ﮔﻔﺖ»:ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ
اﺗﮫﺎم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪھﻨﺪ .ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮب درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ھﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ آن وﺿﻊ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ« .ھﻤﺎن ،ص  .۲۶۲اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  ۳۹۲ ،۳۸۴و ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن .آ ﮔﮫﯽ
ﻣﻔﺼﻞ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ وﻗﺖ ،ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺣﻮزه ﺻﺎدر
ﺷﺪ در آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺘﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی درﺳﯽ
ﺣﻮزه را در ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۹۳
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۳ص .۱۹۴
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص .۳۳۳
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ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس ،آﻧﺎن را در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﯾﮋه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﮔﺮدآوری
١
و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﻪ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،رﺋﯿﺲ اوﻗﺎف ﻗﻢ
ﮐﻨﺎر آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
٢
ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺮو ﻋﻘﺐ ﻣﺰﺧﺮف ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺎز ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮی«
اﯾﻦ روش ھﻢ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده و ﻋﺪم
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .در ھﻤﺎن ﺳﺎل و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺷﺶ
روزه اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﺗﺤﺖ
٣
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ اﯾﺸﺎن ،ﮐﻮﺗﺎه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﯿﻖ ﺑﻮد »ﭘﯿﮑﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دﻟﯿﺮاﻧﻪ ارﺗﺶ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ دوش ﺑﻪ دوش ﺑﺮادران ﻣﺼﺮی ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺠﺎوزﮐﺎران ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺰم آﻏﺎز
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن ،ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺗﺠﺎوزﮐﺎر و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا
٤
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود...
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮاق ھﻢ ﺑﻮد .رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ،ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدھﺎ و ﻟﺰوم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺎھﺮودی و ﺣﮑﯿﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﺑﻌﺜﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪﯾﺪی
ﻧﻤﻮد ٥ .اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﺮاق ﻧﻮﺷﺘﻪ روﻧﻮﺷﺖ
آن را ﺑﺮای ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ٦ .ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن و درﺧﻮاﺳﺖ

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۹۷ـ.۹۸
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص .۲۶۶
 -٣ج  ،۳ص .۲۰۱
 -٤ج  ،۳ص .۲۰۳
 -٥ھﻤﺎن ،ج ،۳ص ۲۶۳ـ.۲۶۴
 -٦ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص  .۳۳۲در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در آرﺷﯿﻮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﮑﺮ ﯾﺎ ﺻﺪام ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۴۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻤﮏ از ﻣﺮدم و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟ ّ
ﺪﯾﺖ
١
آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻢ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮاق و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ھﺮ روز ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎزهای درﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از آن اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎواک در ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪای ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻀﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﺪی در  ۲۴رﺑﯿﻊ اﻻول  ۱۷) ۱۳۹۲ﺧﺮداد  (۵۱ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در اﺻﻔﮫﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻦ ﺑﻮد ٢ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﺷﻤﺎری از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در ﺳﺎل
) ۲۱ﺻﻔﺮ  ۱۳۵۱ (۱۳۹۲ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻏﺮوی ﻋﻠﯿﺎری،
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﻣﺠﺘﮫﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺷﺒﺴﺘﺮی،
ﻣﺤﻤﺪﻏﺮوی ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﻧﮕﺠﯽ و ...ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت واھﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن از اﯾﺸﺎن ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺗﺄﺳﻒ و ھﻤﺪردی و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه
اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻨﮑﺮات اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم
دھﺪ ٣ .ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ
ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮی ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم ،ﺣﺴﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﺰدی ،و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻃﺎھﺮی ﻧﯿﺰ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻋﺪام ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرک ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﮕﯿﺰه دﯾﻨﯽ آنھﺎ و ﺟﮫﺎد در راه
اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ داﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
درﺑﺎره آنھﺎ ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺣﺎﻓﻆ و ﻗﺎری ﻗﺮآﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﻠﻎ
اﺳﻼم ،ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﻨﺪ ،اھﻞ ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻨﺪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
 -١ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص .۳۸۲
 -٢ﻣﺘﻦ آن در آرﺷﯿﻮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ.
 -٣آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ.
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۳۴۵

اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ آﻧﭽﻪ داﻋﯿﺎن را ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺬرت( ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
و ﻣﺼﺪع اوﻗﺎف ﺷﺮﯾﻒ ﺷﺪﯾﻢ.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارداﺗﯽ ھﻢ ،ﮐﻪ ﻓﺘﻮای اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره در  ۲۶ﻓﺮوردﯾﻦ ۵۳
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺳﺨﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ
١
ﺳﺎواک ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ آن اﺳﺘﻔﺘﺎء را در دﺳﺖ دارد ،ﻓﻮرا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ
۱دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ از
اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﻮی
٢
واﻋﻆ )ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻤﯽ( ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد.
ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﻟﺒﻨﺎن و ﺷﻮرشھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﻣﺤﺮم ) ۱۳۹۶دوم ﺑﮫﻤﻦ  (۱۳۵۴ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای
٣
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۵۴ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﺷﻮرا ،ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ ٤ .داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮ روز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎری از
ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن
ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺎپ ﺗﻘﻮﯾﻢ را
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج ،ص  .۲۲۵ ،۲۲۳در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاواﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎواک روی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا را در دﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ص ۲۳۹ـ .۲۴۲در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﻔﺎری و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﮫﺮﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 -٢آرﺷﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ.
 -٣ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﯽ ھﻢ داده
ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﻮل ﺟﻤﻊآوری آن ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای اﯾﺘﺎم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻗﺮار
داﺷﺖ.
 -٤زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ۱۳۳درھﺮ دو ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ
اﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻗﺪام ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ و ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ) ۱۴رﺑﯿﻊ اﻻول  ۱۳۹۶ﻣﻄﺎﺑﻖ ۲۵
اﺳﻔﻨﺪ ) (۱۳۵۴ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .(۴۵۲

۳۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :اﻋﺰام
دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎه داﻧﺶ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﺮان ،ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﯽ و  ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ٢ .ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻓﺮوش
زﻣﯿﻦھﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ آنھﺎ ـ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ درآن ﺑﻮد ـ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ آن را ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ از »ﺟﻌﻞ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻃﺮح اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﻨﻌﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ٣ .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن روﺣﺎﻧﯿﻮن واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻼب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد» :آن ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ از اوﻗﺎف ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺪھﯿﻢ؛ زﯾﺮا ھﻤﺎن ﭘﻮل ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ
٤
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﺲ اﺳﺖ«.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ
٥
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنھﺎ در دﺳﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد.
ﻧﺎﻣﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﯾﮕﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ» :ﺟﻌﻞ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﺳﭙﺎه داﻧﺶ دﺧﺘﺮان ،ﮔﻤﺎردن ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ
آرﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن و زوال ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد
اﺳﺖ ...ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ وﺣﺘﯽ زﻣﺰﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﻠﺐ آزادی از ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺑﯽﻣﻮرد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم و ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۴۵۲
 -٢زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص .۳۷۴
 -٣زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ،۲۶۹ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره .۷
 -٤زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ،۲۷۱ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  .۹ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ھﻤﺎن ،ص  ،۳۰۳و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺷﮕﻔﺖﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص  ۳۰۶اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آﻗﺎی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻔﺼﻞ اﺑﺮاز ﮐﺮدﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن در »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ﺻﺺ ۱۲۸ـ ۱۴۰درج ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
 -٥زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ،۲۸۷ﺳﻨﺪ ش .۱۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﺸﺮوﻋﻪ در ﻣﺪارس دﯾﻨﯿﻪ و اﺧﺮاج ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ دﯾﻨﯽ از ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ و
١
ّ
ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ«.
اﺣﯿﺎی ﻣﺮاﺳﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮥ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را در
ﭘﯽ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
روﯾﺪادھﺎی ﺳﺎل ۵۶ـ ۵۷ﮔﺮدﯾﺪ ٢ ،ﻣﺸﮑﻞ دﻓﻦ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫﺸﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ آن
ھﻢ در اواﺧﺮ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺘﺎءات ﺑﺎ
٤
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺷﺪ.
از اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ھﻢ داﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺪروی وﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺤﻮل ﺧﻮاھﯽ اﯾﺸﺎن ،ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ و
ﻟﺬا در ﺳﺎل  ۴۳درﺑﺎرۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻃﺮاز اول اﺳﺖ ...روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه او ﺑﺎ اﻃﻼع
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ٥ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎن
رﺳﻤﯽ از ﻃﻼب ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪف اﺻﻼح ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن در
٦
ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ  ۲۷۰ﻧﻔﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ.
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۵۸۹
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۳۷۳
 -٣ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص ۴۵۰ـ.۴۵۱
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص  .۵۱۱ ،۵۰۸در ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرش
ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
 -٥ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص ۱۰۳ـ .۱۰۴
 -٦آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  .۲۷۳اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﻼب را از زﻣﺎن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :در زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ از ﻃﺮف ﺷﺎه ﻓﻘﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﻋﺰام
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺎه ﻓﻘﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮه
ﻧﻤﻮد و ﺿﻤﻦ آن ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼب ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و در ﺟﻮاب ﺗﻠﮕﺮاف
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼب ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﭼﺎر از ﻃﻼب اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
و دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف دوﻟﺖ در آن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪھﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮏ روز
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎ دوﻟﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﻢ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮف
ﺧﻮد از ﻃﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﻃﻠﺒﻪای ﮐﻪ آن اﻣﺘﺤﺎن را
ﺑﺮود ،او را از ﺟﻤﻊ ﻃﻼب و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ داﻧﺴﺖ وﺷﮫﺮﯾﻪ او ھﻢ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎز
١
ھﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ وی ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد.
از اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﻼش وی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺪارﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﺪروھﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ٢ .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ھﻢ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ،
٣
ﻃﺮاﺣﯽ و اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪ اﻋﻼن آﻧﮑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ درسھﺎ در آن آﻣﺪه ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد در ﺟﻤﮑﺮان داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺎزد ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺗﮑﯿﮥ ﺗﻮﻟﯿﺖ را ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻃﻼب ﻣﻤﺘﺎز ﺑﭙﺮدازد ٤ .ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ دارد در ﻣﺤﻞ آن،
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ٥ .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ھﻢ
از اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮد ٦ .آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ وﻋﻆ را
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻃﻼب رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺧﻮدش ﮐﻨﺎر رﻓﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﻟﺬا اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼب را
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮد و اﯾﻦ روش ﺗﺎ ﭘﺲ از وﻓﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اداﻣﻪ داﺷﺖ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ...ھﻤﺎن ،ص ۲۸۶ـ .۲۸۷
 -١ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص  ،۵۶۶ع.۵۷۴
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۱۴۶ـ  .۱۵۴اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ اﺳﺖ.
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۶۹۰
 -٤زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ،۳۱۱ﺳﻨﺪ ش .۲۸
 -٥آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۴۰۸
 -٦آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۳ص ۴۷۸ـ ۴۸۸ ،۴۷۹ـ .۴۸۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﭘﺎی ﺗﺤﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ روش را ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد ١ .ﺳﺎواک ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎت ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و
ً
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺧﯿﺮا در ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ
٢
دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﺰﻣﺎن رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را ﺑﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ
دھﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮏ ﻧﻮع روش
ً
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮ روش دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ٣ .ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻤﺎﺷﺎت آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ دوﻟﺖ ،از ﭼﺸﻢ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ دور ﻧﺒﻮد ٤ .ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در ﺟﮫﺖ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر روی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺮای آﻧﺎن وﺳﺎﻃﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد ،ﮐﺴﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻧﺎن ،ﺑﺮای آزادی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دو
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ارﺟﺎع ﻣﯽداد.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب
اﻧﻘﻼﺑﯽ از رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﮔﻼﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻪﮔﺎه ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن او و آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪای ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی
ً
ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن او رﻓﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺧﯿﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک از اﯾﻦ ﻣﻮرد در :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص
 .۴۴۲در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎرات از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزوی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ھﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺎواک ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻓﺮزﻧﺪ وی ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ
ﻣﮫﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺪرش را در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻀﺮه ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و
ً
ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اراده ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ از وی ﻣﺸﮫﻮد ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .۵۸۸
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ص .۴۴۶
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص ۱۷۴ـ
 ،۱۷۵ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره .۱۵
 -٤ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﺪ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ھﻤﺎن ،ﺻﺺ  ۳۷۲ـ .۳۷۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه و او را ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن او ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ...ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺪرش ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح
وی ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش
ﻧﻤﯽدھﺪ وﻟﯽ ﺧﻮدش دﯾﻦ ﻧﺪارد ١ .ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را در  ۵۲/۱۰/۱۸ﮐﻪ ﺳﺎواک آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ« ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺪ
ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »ﺧﺎﺋﻦ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺑﮕﺬارد او را
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٢ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﮫﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎواک ﺑﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻢ ،روﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺴﺨﮥ ارﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺰ آن را ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺷﻤﺮد ٣ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺿﻤﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ در  ۲۹ﺧﺮداد  ۵۸ﺻﺎدر ﮐﺮد و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت روز ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻮرد
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث اﯾﻦ زﻣﺎن ﻗﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ھﻢ ﯾﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،و ھﻢ
ﺣﻮزۀ درﺳﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽاش ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره ﻧﻘﺶ داﺷﺖ
و ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ در دورۀ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻮد .وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ھﻤﺮاھﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،اﻣﺎ

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۶۳
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۲۰۹ـ .۲۲۲
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان) ،ﻣﻮﺟﻮد
در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻗﻢ( ج  ،۲ص .۲۳۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ .وی ﭘﺪر زن ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و از
١
ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۴۱در ﮐﻨﺎر اﻣﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺗﺤﻮل در وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۴۱از ﯾﮏ ﻃﺮف و
رﺷﺪ درآﻣﺪھﺎی ﮐﺸﻮر ،اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۵۵ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺷﮫﺮﯾﮥ ﯾﮏ
ﻃﻠﺒﻪ در ﻗﻢ  ۷۶۵ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮫﺮﯾﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ و رﺳﯿﺪن
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ﺧﻮﯾﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽ
ھﺮﮐﺪام دوﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ،آﯾﺎت ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺧﻮاﻧﺴﺎری ھﺮﯾﮏ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن
٢
و آﯾﺎت ﻣﺮﻋﺸﯽ و ﺷﯿﺦ ھﺎﺷﻢ آﻣﻠﯽ ،ھﺮﯾﮏ  ۳۵و  ۳۰ﺗﻮﻣﺎن ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
٣
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ و در ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ،
رﯾﺸﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﻋﺘﺒﺎت ،ﭘﺲ
از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ً
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ در ﻋﺘﺒﺎت ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﮔﺮاﯾﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ،
در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ دوره و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮداد ۴۲
 -١ﺷﺮﺣﯽ از ھﻤﺮاھﯽھﺎی اﯾﺸﺎن را از زﺑﺎن ﺷﺎﮔﺮدش ،آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ﺻﺺ  ۱۶۹ـ  ۱۷۰و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎدت ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص  .۲۱۸ﺳﺎواک اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را دﻟﯿﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼب داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻣﺪن ﻃﻼب ،ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ از ازدﯾﺎد ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارشھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک درﺑﺎره درآﻣﺪ ﻣﺮاﺟﻊ و
ﻣﺨﺎرج آﻧﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آن ھﻤﺎﻧﺠﺎ ،ج  ،۳ص  ۵۳در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۷ﮐﻪ ﺷﮫﺮﯾﻪ
ﺑﻪ  ۱۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ زﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮﺣﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۲۴ـ  ۱۳۲ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻗﻀﺎوت» ،ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس
ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ اداره ﻧﻤﻮده و در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادﻧﺪ و رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و وﺟﻮھﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ
اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺪار زﻣﺎن ،ص .۵۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ روی از
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻼ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن ،آزادی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آنھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ً
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ ﯾﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺪوﻗﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﻮزهھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ
و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ذی ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ

در وھﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ )۱۲۶۲ش ) ۷ﻣﺤﺮم  ۱۳۱۳ق(
ـ  ۱۷ﻣﺮداد  ۵۴و دﻓﻦ در  ١ (۱۸ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪ ٢ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ آن ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ،ﻋﻤﻼ ﺣﻮزه ﻣﺸﮫﺪ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای
ﮐﺮد و ﺑﻪ آن روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت وارد
ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،در
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻣﺎم ،ﻧﻔﺮ دوم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎم ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﺗﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،وی
و آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻣﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ رھﺎ ﮐﺮدن ﺣﻮزه ﻣﺸﮫﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او روﻧﻘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ٣ .ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم ،آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻃﯽ
ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﻗﻢ و اﻇﮫﺎر ﻋﻼﻗﮥ ﻓﻀﻼی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻢ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﻪ ﻗﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﭼﻨﮕﺎل ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،در ﻗﻢ ،ﺣﻮزه را

 -١ﭘﺮوﻧﺪۀ وی ﻣﺤﺘﻮی ﺑﺮ اﺧﺒﺎر روزﻣﺮۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ در ﺑﺎره اﯾﺸﺎن در ﺳﻪ
ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ) .ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ(۱۳۸۰ ،
 -٢ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺪای ﺣﻖ در ﺷﻤﺎرۀ) ۳۲ﻓﺮوردﯾﻦ  (۱۳۳۰اﯾﺸﺎن را از ﻧﻮاﺑﻎ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ و ﻧﺠﻒ اﺷﺮف اﺳﺖ.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ،ص ۲۷ـ.۲۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ از ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ ١ .داﻧﺶ ﻓﻘﮫﯽ و ﺗﻮان وی در
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺰ رﺗﺒﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای وی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﻧﻔﻮذ او در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،او را ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯽﺗﺎج و
ﺗﺨﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﺮاﺣﺖ او در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺗﻨﺪ و
ﮐﻮﺑﻨﺪه و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ او روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺳﺮاﺳﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .وی ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزات ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ھﻤﺎن زﻣﺎن وی در
ﻣﺸﮫﺪ از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎری از ﻣﻌﺎرﻓﯽھﺎ ،ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ
ﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺒﺰواری و ﻏﯿﺮه( داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺘﻮار او ﮐﺴﯽ ﺗﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ او را ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺮداد  ۴۲ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﯾﺎت ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﻗﻤﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺒﺰواری و
ﮐﻔﺎﯾﯽ در درﺟﮥ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ٣ .در ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﭘﺲ از
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آﯾﺎت اﻟﻠﻪ ﮐﻔﺎﺋﯽ و ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺒﺰواری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در درﺟﮥ ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﻣﺮدم
ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ۲۰ﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎھﺮودی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز او در
ﻣﺸﮫﺪ اول ﻧﻤﺎز از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد ،اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪه در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﯿﺶ از ۳
٤
اﻟﯽ  ۵ﻧﻔﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ«.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﮫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﺳﺎواک روی وی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی
داﺷﺖ و از ﻣﻼﻗﺎتھﺎی او ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﺨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ،از ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮫﺮھﺎ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و در ﻏﯿﺎب اﻣﺎم ،از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺐ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٥ .در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم در ﺧﺮداد  ،۴۲زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۵۱ـ.۵۲
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۱۷۵
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۷۱
 -٤ھﻤﺎن ،ص ) ۷۱در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ :ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ( ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰارش .۴۳/۵/۱
 -٥ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ در
اﺻﻔﮫﺎن از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب اﻣﺎم ﻋﯿﺪی ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .(۲۹۵

۳۵۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪﻧﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ
اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن راه ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺎزم ﺗﮫﺮان ﺷﺪﻧﺪ و رھﺒﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮای آزادی اﻣﺎم در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ١ .آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ،۱
ص ۱۲۰ـ .۳۸۶ﻧﻮاده اﯾﺸﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۲۷ش( در اﯾﻦ ﺑﺎره )روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۴آذر  ۱۳۸۹ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ً
ھﻤﮑﺎری آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن
ﻧﺠﻒ ﺑﻮد و آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺸﺎن در آن وﻗﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ھﺪف اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻤﻌﻪ
ﺧﻮان ھﻢ ﺑﺮای اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ وارد ﺗﮫﺮان ﺷﺪه و در ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﭘﻮرﻗﺪﯾﺮی ﮐﻪ از ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد
وارد ﮔﺸﺖ .آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﺗﺎﻻر ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت دورهای ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻼد ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺟﺎزه رﻓﺖ و آﻣﺪ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﯾﮏ روز ﭘﺎﮐﺮوان آﻣﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ او را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی وﻇﯿﻔﻪ
اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﺎ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺷﻼق ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﭘﺎﮐﺮوان ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .آﻗﺎی
ﻣﯿﻼﻧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﮐﺮوان دﯾﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم .روزی ھﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ آزاد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺠﺎﺗﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﻧﮑﻪ آﻗﺎی
ﻣﯿﻼﻧﯽ از آزادی اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ
ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ آﻣﺪ .ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم و ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم .ﺳﺎل  ۴۸ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درس وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺰوات ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ رﺳﯿﺪ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ را از ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﺳﻢ او را ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ﺳﺆال ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺪر ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻄﻮر ﺳﺎﮐﺖ
ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪم ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوات ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎد .ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ
ً
ً
ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺪوﺛﺎ و ﺑﻘﺎءا
ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﮫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮐﺮدم .راﺑﻄﻪ ﭘﺪر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺟﺪ ﻣﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد .از ﮐﺎﻧﻮن ھﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن
ھﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻗﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮔﻌﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن از اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ھﻢ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺒﻠﻎ اﻣﺎم ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه
و ﺑﯽﮔﺎه در اﻋﯿﺎد ،رﺳﺎﻟﮥ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽداد ١ .ﺑﺮﺧﻮرد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﻧﻪﺗﺮ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ وی در اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺳﺮﺷﺎر از
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻦ و از ﺳﺮ آزادی ﺧﻮاھﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮد ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ
اﯾﻦ ﻗﯿﺎم و ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﻮرت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮫﻀﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺪف ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻧﯿﺎﯾﯽ و دﯾﻨﯽ آﻧﺎن
ﺗﺠﺎوز ﻧﺸﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮد و ﺣﻖ ﻣﺮدم را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
واﮔﺬار ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﺮد و در ھﯿﭻ آﺋﯿﻨﯽ اﻓﺮاد ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ
٢
ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺳﺠﺎدی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺳﺠﺎدی ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آن
ﺣﺮفھﺎ را زد آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﭘﺪر دﮐﺘﺮ ھﻢ از ﭘﺴﺮش دﻓﺎع ﮐﺮد ،راﺑﻄﻪ ﺧﺮاب
ﺷﺪ .ﺳﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻧﺮﻓﺖ .ﺧﻮب اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ آن ﺟﻤﻼت را راﺟﻊ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ھﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻮزاده ﻣﺎ ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺟﺰوات )دﮐﺘﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
)ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ﺑﺎﺟﻨﺎق ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮی ﻣﺎ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪاش را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ رﻓﯿﻖ ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺖ .داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺠﺪ
ھﺎﻣﺒﻮرگ ،آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻘﯽ ،ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻧﺰد آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ آﻣﺪ .آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ھﻤﺪاﻧﯽ را ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .آﻧﺎن ﺑﻪ آﻟﻤﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻘﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ رﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺟﻤﻠﻪای از
اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ و ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ در اﻣﺮ وﺣﺪت ،و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ً
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺑﻌﺪ آن ﻣﺎﺟﺮاھﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
 -١اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ص ۱۶۵ـ.۱۶۶
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۱۸۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﻼﻗﻪ وی ﺑﻪ اﻣﺎم و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ او روی ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ھﻤﻪ ﻣﺸﮫﻮد ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ،ﺑﺎ وی
١
اﻇﮫﺎر ھﻤﺪردی ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺷﺮح اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺮای وی ﻧﻮﺷﺖ.
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﺸﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ او ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ در ﺗﮫﺮان ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻮﯾﯽ در ﻧﺠﻒ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻼم دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮑﺒﺎر
ھﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﻤﺎ را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ ھﻤﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﯾﺎد
ﮐﺮد ٢ .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺖ ٣ ،در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺮﺣﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺴﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،در ھﯿﺠﺪھﻢ ﺧﺮداد  ۴۴ﺑﺮای آﯾﺎت ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ و رﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮازی ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﭘﻨﺞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح» :در اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺠﺮی ﻧﮕﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻔﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﮐﻼی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺮاز اول ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت در ﺟﮫﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﮫﺎت
٤
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﺜﯿﺎت و ﺷﺆوﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ«.
ﺷﺎه در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴۴ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺪ ٥ .ﭘﯿﺶ از آن در
ﺳﺎل  ۴۱ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮم ﺑﺮای دﯾﺪار ﺷﺎه ﻧﺸﺪ ،وﻗﺘﯽ
روزﻧﺎﻣﻪای ﺧﺒﺮ آﻣﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ

 -١ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ج  ،۲ص ۷۳ـ) ۷۴در ﻣﺤﺮم /۱۳۸۳ﺧﺮداد (۱۳۴۳
 -٢ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ج  ،۲ص .۲۱۴
 -٣ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ج  ،۲ﺻﺺ ۲۲۷ـ.۲۳۱
 -٤ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ج  ،۲ص .۱۲۹
 -٥آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﮐﺪام ﭘﻞ از اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
آﯾﺎ ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
ج  ،۲ص .۳۳۳
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ﻧﻤﻮد ١ .ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﻨﺼﻮر از
ﺳﻮی وی آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ٢ .ﺑﻪ ھﺮ روی ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮ داﻣﻨﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎ وﺟﻮد آن ھﻤﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ
٣
اﺳﺖ.
ﺑﺎ آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ .آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ  ٤ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد:
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﺸﺎن را
از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ،
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۲۵ـ.۲۷
 -٢ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ،ج  ۷ص  ۲۳۳ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص
 .۳۴۰ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﺑﭽﻪھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﻣﻨﺼﻮر را
ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﺧﯿﺮا ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺳﭙﺎس از ﻧﻘﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت آﻗﺎی اﻧﻮاری ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دﻓﺘﺮ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﭼﺎپ ﮐﺮدهام ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮﻋﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﻮد .واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎس ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
ﺣﯿﺪری ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ھﻢ ﭘﺲ از آزادی در ﺳﺎل  ۴۴ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺘﻢ و ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ رﺳﯿﺪم .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن در زﻧﺪان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﺟﺎی راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ؟ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻨﺒﻪ  ۲۵ﺧﺮداد ،۱۳۸۷
ش  ،۵۶۳ص .۱۴
 -٣اﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ را ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺒﺎرزان ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺒﻨﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺘﺎﯾﺶ
از ﮔﻮروﯾﺞ ﯾﮫﻮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ) :ﮔﻮروﯾﺞ( ..از ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﺮﭼﻪ ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ در راه ﺗﻔﺮﻗﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﯾﮏ ﺳﻄﺮ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ھﻔﺖ
ﺳﺎل ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ و وﻻﯾﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻧﺎن و
دﮐﺎن ﻧﺎن و ﭼﻤﺎق دﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ ،ص
 ،۱۳اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮد؛ و اﻻ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ.
 -٤اﯾﺸﺎن ﻋﺼﺮ روز  ۲۱ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۸۸در ﻗﻢ درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﺻﻞ ﻧﻮد ﺑﻮد.

۳۵۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺤﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ« .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ،در ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎءات ،دﺳﺘﯿﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎه دو ﭘﺰﺷﮏ
را در ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ،آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ را ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﻓﺘﻢ .ﻋﻠﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ آن ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﺪﯾﺪﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ؟ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﯽ
١
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ،ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ﮔﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ دﯾﺪار آﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ آن
زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺴﺮش از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ٢ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺘﯽھﺎ ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻪ و در ﻗﻢ ،ﻣﺸﮫﺪ و اﺻﻔﮫﺎن ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۴۴ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ،ﭘﺲ از
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و در ﮐﻨﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ،ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ داﺷﺖ ٣ .درﺑﺎره
اﯾﺸﺎن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ھﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ.
 -١ﺧﺎﻃﺮات ،ص .۵۷
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۳۰۳
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ص ۱۴۲
ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب اﻗﺪاﻣﺎت آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
درﺳﺖ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﻨﯿﺪه و از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻣﻮﺗﻮر آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ،از آﻗﺎی
ﻣﯿﻼﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ) .ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن از ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼب ﮔﺮی و ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺷﺪ( .ﺟﺰاﺋﺮی ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ وھﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ،ﺟﺰاﺋﺮی ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ »در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ...اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ آدمھﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ وﻻﯾﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ« )ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺒﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ،ص .(۲۹۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۵۹

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ

ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮫﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ ـ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ـ ﺑﻮد ﮐﻪ از وی ﻧﯿﺰ ﻃﯽ دو ﺳﻪ دھﻪ،
اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ .او ﻧﻔﻮذ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای
ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی ﺑﻮد و در
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﮫﺎﻣﺖ داﺷﺖ .وی در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺻﺤﺒﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺷﺎه ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن .اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﺑﺮود؛ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﻠﺪ .ﻣﺠﺘﮫﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻘﻠﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﻠﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ.
١
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ«.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آﻗﺎی ﻗﻤﯽ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮم ﺑﻮد ٢ .ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در
ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
رژﯾﻢ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۵۰ﺳﺎواک از ﻗﻮال آﻗﺎی ﺷﺠﻮﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج آﻗﺎ
ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ او را
ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ ٣ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﻗﻤﯽ ھﻢ در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺪاﻓﻊ وﻻﯾﺖ ﺑﻮد  ٤و ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا،
ﻣﻮاﺿﻌﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۲۵۲
 -٢ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎواک در اﯾﻦ ﺑﺎره و ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻧﺠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۳۴ـ.۳۵
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ«:ﻣﻄﻠﻘﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﺒﻮد و ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺑﻮده« .و در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮫﻀﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺒﻮه ﻓﻀﻼ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺠﻒ در ﯾﮏ ﺳﺎل اول ﻧﮫﻀﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﻼش ﻣﺮﺣﻮم اﻣﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ«.
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۲۰۵
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺋﯿﺴﯽ ،ص .۲۹۶

۳۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ

ﻓﺮد دﯾﮕﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .وی در ﻃﻮل دورۀ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﺸﺎن
در ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ،از اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی وی ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنھﺎ در آﺑﺎن  ۱۳۴۱و در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﮥ
ً
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .روش وی ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻮد ١ .ادﺑﯿﺎت اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی
اﯾﺸﺎن ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ روش وی ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۶ـ ۵۷ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از
آﻧﺎن ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺧﺪادھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
٢
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ،اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ دﯾﻨﯽ و
ارﺷﺎدی دارد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و
ﮐﺘﺎبھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در  ۱۳۵۱/۸/۹ﺻﺎدر ﮐﺮده ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ـ ﮐﻪ
در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و
ﺻﻔﻮی و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن و اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ـ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺆﺳﺴﮥ
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﯾﻦ اﯾﺎم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ...و
ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ ﺑﺪﻋﺖ دردﯾﻦ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ...و ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ آن را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻢ ٣ .در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ش ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی اﯾﺸﺎن ،دوﻟﺖ وی را ھﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن
 -١ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ را در اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ )ﺻﻔﺤﺎت ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۵۵
 (۲۸۴ ،۲۸۳ ،۲۸۱ ،۲۷۵ ،۱۹۰ ،۱۸۶ ،۱۸۱ ،۱۷۷ ،۱۷۴ ،۱۷۱ ،۱۷۰ ،۱۶۲ ،۱۶۰ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد.
 -٢ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻃﻼﻋﯿﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۵۴درﺑﺎره ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد «:ﺻﺮﯾﺤﺎ
اﻋﻼم ﻣﯽدارم دﺧﻮل در ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رادﯾﻮ ﭘﺲ
از ﻧﻄﻖ ﻃﺮاح ﺣﺰب ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺰب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻻ زﻧﺪان ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻻاﻗﻞ ﻣﺤﺮوم از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ،
ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻢ) «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺎھﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق
ﺣﺴﯿﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،ص۳۷ـ(۳۸
 -٣اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۱۴۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۶۱

دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن اﻃﻼﻋﯿﻪای از ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۴۶در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی آﯾﺎت :ﻗﻤﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی و
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺲ از آن
ﺑﻮد ﮐﻪ وی در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻋﻤﺎل دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﻻﯾﺤﮥ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮد ٢ .وی ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زاﺑﻞ ،ﺳﭙﺲ ﯾﺰد و ﭘﺲ از آن ﻣﯿﮕﻮن ﺗﮫﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﯾﮑﺴﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۵۱ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اﻋﺪام ﭼﻨﺪﺗﻦ از ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ آﻗﺎی
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ وی در
٣
»اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ« درج ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ آﻏﺎز رﺧﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺎل  ۱۳۵۶آﯾﺖ اﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺻﺮﯾﺢ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪ .ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎواک ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ٤ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زاھﺪی و
ً
ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه وی ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻈﯿﻢ ﻃﻼب ،ﻣﺠﺪدا ﺑﺎز ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن
آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ داﺷﺖ ،ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و
اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ش اﻋﺘﻘﺎد
ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﻘﮫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ
رھﺒﺮی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ دی ﻣﺎه  ۵۷ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺗﯿﺮاژھﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .وی ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،ھﯿﭽﮕﺎه
اﻋﺘﻘﺎدش از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری داﺷﺖ .آﻗﺎی

 -١اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۴ص .۱۶۱
 -٢اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۱۶۳
 -٣اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۴ص ۲۲۲ـ.۲۲۳
 -٤درﺑﺎره آن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ در ۱۴ـ ۱۷ﺧﺮداد  ۵۴در ﻓﯿﻀﯿﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ش ) ۶ﺑﮫﺎر  (۱۳۸۴ﺻﺺ ۱۵۹ـ.۱۸۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

روﺣﺎﻧﯽ در ﺣﻮادث اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۵۶و  ۱۳۵۷ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ
١
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ.
از اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روش او در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﻣﺸﮫﺪ ،آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮔﺰارش از زﺑﺎن
ﺑﮫﺮاﻣﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪازی ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﺑﻮده و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آنھﺎ
ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺪرک
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺮدم را از اﻃﺮاف آنھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﻓﺮزﻧﺪش و ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﻤﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ در
دو ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮی را ﻟﺠﻦ ﻣﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
٢
ﺳﺎواﮐﺖ ھﻢ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری را ﻧﻤﻮده«.
 -١ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎدھﺎی وی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪی ﮐﻨﺪ .در
اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﭘﺲ از اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻠﺤﻦ وی درﺑﺎره اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ
ﺳﺘﻤﺸﺎھﯽ و اﻋﻼم روز ﻧﻮزدھﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻣﻨﺰل وی ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮد و از  ۲۶اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه او را در ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .اﻣﺎ در ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻢ
اﯾﻦ ﻣﺎه  ۲۵رﻣﻀﺎن ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وی رﻓﺘﻪ ،ﺣﺼﺎر را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺲ از ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﮐﻪ
وی ﻧﻤﺎز آن ﻋﯿﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻮه در ﻗﻢ )ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ ﺣﯿﺪرﯾﺎن( ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻣﺠﺪدا
ﺑﺎ ﯾﻮرش ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﺎه ،اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دی ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺷﺮح ﻣﺎوﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن در اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۳۵۷/۴/۸آﻣﺪه اﺳﺖ )اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۴ص  .(۵۱۷رﺧﺪاد ﺣﺼﺮ و دﺳﺘﮕﯿﺮی وی در
ﺳﺎل  ۵۷از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ داغ روزھﺎی آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .در  ۵۷/۴/۱۶آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺻﺪوﻗﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وی اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت را اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﻢ را از ﭘﺲ از ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮار داده ،ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن را
ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻗﻮام و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ) .اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۲
ص  (۲۹۵ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﻧﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺎره رﺧﺪادھﺎی آن ﺳﺎل ،اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺻﺎدر
ﮐﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﮥ وی در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۵۷در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻼم ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﻣﻨﺰل وی ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ در اول ﺑﮫﻤﻦ  ۵۷درﺑﺎره ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن
دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر اﺳﺖ.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۹۷

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﭼﮫﺮهھﺎ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ﮐﻪ
وی ﻧﯿﺰ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .او ﭘﺲ از آزادی ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰درﮔﺬﺷﺖ .آﻗﺎی ﻣﺤﻼﺗﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻮاﻧﻪھﺎی
ﺗﺤﻮل دﯾﻨﯽ در ﺷﯿﺮاز و از ارﮐﺎن ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ

از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
آﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن اﻃﻼﻋﯿﮥ ﻣﻔﺼﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ١ .ﺳﮫﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮادث ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۴۴ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣﻞ و ﺟﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب »ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ« را ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴۵
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪی و ﻣﻔﺼﻞ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮح
اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
روﯾﺪادھﺎی ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎلھﺎی ۱۳۴۱ـ ۱۳۴۳ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﺎم اﯾﺸﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از
اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ آﻗﺎی دواﻧﯽ ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ )ﺗﮫﺮان (۱۳۷۸ ،درﺑﺎرۀ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ روی اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ـ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ ـ و ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ درﺑﺎرۀ آنھﺎ ،ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اھﺮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺟﻊ ،اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ
 -١اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ص .۲۰۴
 -٢ﺗﮫﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ.۱۳۸۰ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﻟﯿﻞ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻧﺸﺮ دھﻨﺪ ١ .در واﻗﻊ ،ﺳﻠﺴﻠﻪای از اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺠﺘﮫﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎن
زﻧﺠﯿﺮی ،رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی را در ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش از ﯾﮑﯽ ﺧﻼص
ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ھﻢ ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺑﺎر

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻪ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .در
ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ اوﻗﺎف ،رزق و روزی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﮫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﺟﻮد ﭘﻮل ﻓﺮاوان و ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺞ و ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ دﺳﺘﻪای از
روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ را ﺟﺰو اﺑﻮاب ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﮔﻪﮔﺎه در
ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺸﮫﺪ،
ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی وﻗﺖ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯽرﻓﺖ در
ﻓﺮودﮔﺎه از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺮاوان از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎلھﺎ از ﺷﮫﺮھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺎه دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ وﻗﺖ ﺗﮫﺮان ،ھﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ،دﻋﺎ ﺑﻪ
 -١از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻣﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در
ﺣﮑﻢ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  .۲۳۵در
واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎمھﺎی دﯾﮕﺮ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد و ﺑﺎ ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﭘﺲ از
ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ وﺿﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و
ﺷﻤﺎرش ﺷﺪۀ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ از دوﻟﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎن ،ص  .۳۸۲ ،۳۷۶در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ اروﭘﺎ در ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﻤﻨﺪی اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۴۷۲ـ .۴۷۹ﻣﺘﻦ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺰوه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎم ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪھﺎدی
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﯿﻢ اروﭘﺎ در ﺷﮫﺮ ﻟﻨﺪن« ﺑﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ  ۹ﺻﻔﺤﻪای ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ آن دی ﻣﺎه ۱۳۴۲
ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ھﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺻﻼح و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد؛
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪھﺎ درﺑﺎرۀ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﮔﻮشﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺣﻮادث ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ۴۳
ﻓﺮاوان ﺑﻮد اﻣﺎ از ﭘﺲ از آن ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﻄﺮود ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﻣﻨﻪ
داری را ﺑﺮای ﺣﺬف آﻧﺎن از ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ روی اﻧﺰوای روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺑﺎری داﺷﺖ.
از ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دورۀ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ )ﻣﻘﺘﻮل در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ق( از رؤﺳﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﻮاﺑﻖ
ﭘﺪر و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷﺖ ،ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ در دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،داﺷﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ
ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺑﺎر ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ،
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺠﻒ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﻮد ١ .ارﺗﺒﺎط ﻗﻢ ﺑﺎ
ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ٢ .ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روز ۲۸
ﻣﺮداد ،ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻪ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﺎری
ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺷﺮف اﺿﻤﺤﻼل اﺳﺖ ٣ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻣﺮاوداﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ٤ .ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
٥
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺮفھﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلھﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﺑﺎ درﺑﺎر و رﺟﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از وی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻧﻔﯿﺲ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل

 -١ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :راز اﺟﻤﺎع ،ص  ۵۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻣﻨﻘﻞ
ﻣﯽﺷﺪ.
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ج  ،۲ص ۴۸ـ.۴۹
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص ۴۶ـ.۴۸
 -٤ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،ص .۸۶
 -٥ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ﺷﻤﺎره ۹۳ـ ،۹۴ص .۵۱

۳۶۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره ) ۱۴ﺗﯿﺮﻣﺎه  (۱۳۲۵ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺟﺎﻧﺐ
درﺑﺎر را داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او ﻣﺎﻧﺪ ١ .آﻗﺎی ﺣﺮم
ﭘﻨﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«  ٢دواﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ
٣
ھﺮ ﮐﺎری دارم ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ«.
او در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ در دھﮥ  ۴۰و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۴۳ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﻨﻔﯽ در ﺣﻮادث دوران ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ دﻓﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ در آن ﺳﺎلھﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎمھﺎ را ﺗﻮﺳﻂ وی ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺗﮫﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰی ھﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی آل ﻃﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ از
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی آﻗﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ درﺑﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ٥ .ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادھﺎی دوﻣﺎه روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﺑﻮدم ،اﯾﺸﺎن ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ
٦
آﻗﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ھﻢ ھﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ«.
در آن ﺳﺎلھﺎ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ او ﭘﯿﻐﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﯽدھﻢ رﯾﺶ ﺗﻮ را ﺧﺸﮑﻪ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ .آن ﻣﺮﺣﻮم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺗﻒھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎدﺛﮥ  ۲۸ﻣﺮداد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ رﯾﺸﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ھﻨﻮز ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ٧ .در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،وی واﺳﻄﮥ

 -١ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎ درﺑﺎره وی آﻣﺪه در ﻣﺠﻠﻪ »ﯾﺎد« ﺳﺎل  ،۲۳ش ۹۳ـ ۹۴ص
 ۲۳ـ ۳۷ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی درﺑﺎره ﺗﻼش او در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر در اﺳﻔﻨﺪ
 ۱۳۳۱را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﯾﺎد ،ﺷﻤﺎره ۹۳ـ : ،۹۴ص  ۸۰در آﻧﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :راز اﺟﻤﺎع ،ص ۷۱ـ.۸۲
 -٢راز اﺟﻤﺎع ،ص .۴۵
 -٣راز اﺟﻤﺎع ،ص .۴۶
 -٤راز اﺟﻤﺎع ،ص .۴۹
 -٥راز اﺟﻤﺎع ،ص ۹۹ـ.۱۰۰
 -٦ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص .۵۷
 -٧اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﻪ ،ص .۱۱۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۶۷

ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ،و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﻮد ١ .و در ھﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ از درﺑﺎر دور ﺷﺪ .ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ اﻇﮫﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ھﻤﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را آزاد ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد .ﺿﻤﻨﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺪهای
از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪهاﻧﺪ« ٢ .ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎری از ﻣﺒﺎرزان از زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره ،آﻗﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﮫﻢﺗﺮ از وی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ در ۲۰
آﺑﺎن  ۱۳۴۲در ﺳﻦ  ۹۲ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ ٣ .در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان ،در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﮔﻪﮔﺎه واﺳﻄﮥ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﯽ
از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ وی درﺑﺎره ﺷﮫﺎدت ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻮد.
۳ـ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان و ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﻬﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ

ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ از رﺧﺪادھﺎی ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۱۳۴۱و ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ  ۱۳۴۲ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺮداد  ۴۲آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎم در  ۲۰ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ۱۳۲۰ق
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪش ،ﭘﺪرش ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ )ﮐﻪ در رﺟﺐ  ۱۲۷۸ق ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد( ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪر ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮد،
در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ق در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻣﺎم در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎدرش را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۹ق ﻋﺎزم اراک ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ آن از ﺳﺎل  ۱۳۳۲ق ﺑﺎ آﻣﺪن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری از ﻋﺮاق ﻋﺮب ﺑﻪ اراک ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ،ﺷﻤﺎره ۹۳ـ ،۹۴ص ۵۶ـ.۵۹
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱ص .۳۷
 -٣وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راز اﺟﻤﺎع در آﻏﺎز ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﻧﻘﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ
)ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  (۱۳۸۸ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دارد.

۳۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻌﺪ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ،ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﺎد .اﻣﺎم اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و
ﺳﻄﻮح را ﻧﺰد آﯾﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮاﻧﺴﺎری و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﯾﺜﺮﺑﯽ )م  ۱۳۷۹ق در
ﮐﺎﺷﺎن( ،درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ را ﻧﺰد ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی) ،م  ۱۳۵۵ق ۱۳۱۵/ش(
ﻋﺮﻓﺎن را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی )م ۱۳۶۹ق( و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻧﺰد ﻣﯿﺮزا
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۰۸ش  ۱۳۴۷ /ق ازدواج ﮐﺮد.
اﻣﺎم درﺳﺎل  ۱۳۲۳ش از ﻓﻀﻼ و ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺎم و ﻋﺪهای از ﻓﻀﻼ
ً
از ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ .اﻣﺎم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درس ﻓﻘﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺣﺘﺮاﻣﺎ در درس اﯾﺸﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۰۱ش آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ .از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺻﺮﯾﺢ داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺳﻤﺎ از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،از دﯾﮕﺮ رھﺒﺮان،
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﺎد ﻧﮑﺮد .وی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را از زاوﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﯽﺳﺘﻮد
ً
و روی ﺗﻌﮫﺪی ﮐﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺷﺪه ،و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﻃﺮاز اول ،دﻗﯿﻘﺎ
ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﮐﻞ ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ دﯾﮕﺮان و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ١ .اﯾﺸﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﻣﺪرس  ٢و ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰی و
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻧﮕﺠﯽ را ﺑﺎ دوﻟﺖ رﺿﺎﺧﺎن دﯾﺪه و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی
ﻣﮫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ آنھﺎ را در ذھﻦ داﺷﺖ و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ش ﺑﺎزﮔﻮ

 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﻮاھﺪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ھﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن درﺑﺎره
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب »ﺑﺴﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن در ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ« )ﺗﮫﺮان،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ (۱۳۷۸ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺎم در
ﻧﺠﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۴۸درج ﺷﺪه در :اﻣﺎم در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۷ص .۲۲۱
 -٢ﻣﺪرس ﭼﮫﺮه ﻣﺤﺒﻮب اﻣﺎم ﺑﻮد؛ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ اﻣﺎم »دﻟﺪادۀ ﻣﺪرس ﺑﻮد« و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وی ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۱۰۰

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۶۹

ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎم دورۀ رﺿﺎﺷﺎه را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻪ درک ﮐﺮد؛ دورهای ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ روی ذھﻦ
١
اﯾﺸﺎن داﺷﺖ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیھﺎ و ﻓﺸﺎریھﺎی آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻣﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۶۳ق ۱۳۲۳/ش ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ﺑﺮ ﺿﺪ
اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ از ﺣﮑﻤﯽ زاده آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺣﻠﻘﻪای از ﺣﻠﻘﺎت
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ و در اداﻣﮥ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه
و ﮐﺴﺮوی آن را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪای ﻓﺮاوان و اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺳﮫﯿﻠﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده و از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺒﺎری
ﺑﻮدن ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺿﻤﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ روی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان
ھﻢ ﯾﺎ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﻃﻼع ...اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهاﯾﺪ ،ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪش ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎﺗﺶ
ﺣﺎﺿﺮم «.دم ﺧﺮوس از درون ﮐﺘﺎب آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .وی ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺳﺨﺖ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دارد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .آﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در زﻣﺎن
رﺿﺎﺷﺎه آﺳﻮدهﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از او؟ آﯾﺎ ادارات و ﻧﻈﺎم اﯾﺮان را رﺿﺎﺷﺎه ﺧﺮاب ﮐﺮد ﯾﺎ از
ﭘﯿﺶ ﺧﺮاب ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﻘﻮا و اﯾﻤﺎن ،رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮده ﯾﺎ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ؟
و «...ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه در دو ﻣﺎھﮥ ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﻣﮫﺮ  ۱۳۲۲ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ ۱۲

 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻣﺎم و ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺧﺎن« ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان،
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ش ۱۹ـ۲۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۰ص ۷ـ.۴۶
 -٢درﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﺑﺪﻻ در :ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص  .۲۰۲ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ،ﺣﮑﻤﯽزاده )ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮫﺮی ـ ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۳۶۰ق /
۱۳۲۰ش ـ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی وﻗﺖ ورودش ﺑﻪ ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪ( ﺑﺎ وی در ﻣﺪرﺳﮥ
رﺿﻮﯾﻪ )ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﮑﻤﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺮوﺑﮕﯽ درآﻣﺪه و ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد(
ھﻢ ﺣﺠﺮه ﺑﻮده و دو ﻧﻔﺮی ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭘﺪر آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺰل ﭘﺪر ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ص  .۲۹آﻗﺎی ﺑﺪﻻ در ص  ۱۹۵ـ  ۱۹۷اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی از وی ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﺷﺮح ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﻼش ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﻪ وی را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده.

۳۷۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی در  ۱۵ﻣﮫﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﮫﻤﻦ ھﻤﺎن
ﺳﺎل ،ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی ﮐﺴﺮوی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﮑﺎر ،زﻣﯿﻨﻪای ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
دﯾﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ـ
ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ـ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺣﮑﻤﯽزاده ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻗﺪرت را از ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﻠﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﺨﺘﯽ از روزﮔﺎر رﺿﺎﺷﺎه و ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮥ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ داﺷﺖ،
در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﯾﺎدداﺷﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد و ﺑﺪﻋﺖھﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻮزوی آن ھﻢ از ﻧﻮع
درﺟﮥ اول آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و در ﻋﯿﻦ ارﺗﺒﺎط و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺪرس و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،رھﺒﺮان
دﯾﻨﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﮫﺮان ،ﭘﺎرهای از ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف
١
ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی داﺷﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
در ﺷﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اوج ﻗﺪرت ،ﺷﺎه را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ از ﺳﻮی ﺷﺎه ﺑﺎز ﺷﻮد ،از او اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮ ع ،اﻣﺎم از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ذھﻨﯿﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﺳﻼﻣﯿﺖ ﮐﻪ در ﻣﻠﯽ ﺑﻮدن واﻗﻌﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺮدﯾﺪ
داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻠﯽھﺎ ھﯿﭽﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﺟﺰ
٢
ﺧﺮاﺑﮑﺎری«.
رواﺑﻂ اﻣﺎم ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،از آن روی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪر زن اﻣﺎم ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی
ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻘﻔﯽ در ﺗﮫﺮان ،ﺟﻨﺐ ﺧﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﭘﺎﻣﻨﺎر ﺑﻮد ،و ﻟﺬا
 -١درﺑﺎرۀ ﺳﺮد ﺷﺪن رواﺑﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زﻋﯿﻢ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ص ۳۱۲ـ .۳۱۷ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن
رواﺑﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎم را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص .۳۷
 -٢ﺻﺤﯿﻔﮥ ﻧﻮر ،ج  ،۲ص .۳۴۷

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ.
آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ـ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ـ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﺛﻘﻔﯽ ﭘﺪر زن اﻣﺎم
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻣﺎم را ﺑﺮای وﺻﻠﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .آﻗﺎی
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج اﻣﺎم ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ھﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ داﻣﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ده
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮏ در ﻟﻮاﺳﺎن ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﮔﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﮫﯽ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه وی از ﻧﺎمھﺎی ھﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۳۹ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ و
١
از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را از اﺣﻮال آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی آ ﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
آﻗﺎی ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ،
ﮔﻪﮔﺎھﯽ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﺲ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ .ﮔﻪﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺛﻘﻔﯽ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺗﮫﺮان ـ ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت و درآﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و آﻧﺠﺎ ﺑﺤﺚ و ﻗﺪری ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺎﺋﺮی
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ،ﻋﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽداد و ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻃﺮﻓﺪار دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺳﺖ و ده ﺳﺎل ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﮫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﻧﻪ ﻣﺼﺪق را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را؛ آن زﻣﺎن ﮐﻪ از ﻣﺼﺪق دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ،در
٢
واﻗﻊ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ دﯾﻨﯽ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،
از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﻣﺜﺒﺖ و از ﺟﻨﺒﻪھﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏﺑﺎر اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ٣ .اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺿﺪ
٤
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﮫﺎن۱۳۸۱/۱۲/۲۸ ،
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص ۹۰ـ.۹۱
 -٣در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه اﻣﺎم از ﮐﻼم اﻣﺎم ،دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ ،ص .۲۳
 -٤ﺻﺤﯿﻔﮥ ﻧﻮر ،ج  ،۱۸ص ۱۸۱؛ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪای در
ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۷ص ۴۰ـ.۲۲۴۷

۳۷۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﺘﻘﺎد اﻣﺎم از آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺟﻨﺒﮥ دﯾﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ،
اﻣﺎم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺧﻼل ﻧﮫﻀﺖ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﻗﻮیﺗﺮ
ﺑﻮد ،در ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﮥ دﯾﻨﯽ ﻧﮫﻀﺖ اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﻮد .او ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ دھﺪ ،ﺑﻪ
١
ﻋﮑﺲ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
 -١ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم  ،ج  ،۱۸ص .۲۱
)آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ
ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﻮده و آﺛﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .وی از
رﻓﻘﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﻗﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ روی اﻣﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .وی ﭘﺲ
از ﻋﻤﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ ،در ﺳﻦ  ۸۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺪود  ۶۰ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ در
داﻧﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻨﯽ ،در روز  ۲۹رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۳دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم زﻧﺠﺎﻧﯽ
اﻓﮑﺎر ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ داﺷﺖ .وی در رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۰۴) ۱۳۴۴ش( درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﻧﺎﻣﺶ را »اﺧﯿﺮ اﻻﻣﻮر« ﮔﺬاﺷﺖ )ﭼﺎپ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ ﻣﯿﺮاث
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۱۲۷ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﻌﺘﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
درﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ:
ﺑﺎری ﻏﺮض ﺑﯿﺎن ﺧﻂ اﻋﺘﺪال و اﺻﻼح ﺑﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺮادران ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺮح ﻣﺬاﮐﺮه دو ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪارس اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺪارس
ﻗﺪﯾﻤﻪ ﺑﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪه اﻇﮫﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﺪی ﮐﺮده ،اﺑﺮو را ﭘﺮﭼﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻗﮥ
دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ آن اﺳﺎﺋﮥ ادب
ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺳﻮء ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن را آزرده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺮوع ﯾﺎﻓﺘﻪ؛
ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﮔﻢ ﮐﺮدن راه اﻋﺘﺪال و اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺟﺎدۀ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪه ﺟﺰ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ﻓﺮﻧﮓ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺻﻮل ﻻﻣﺬھﺒﯽ ،و ھﺪم اﺳﺎس
دﯾﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﻧﺠﺎت ﺑﻪ روی ﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﮐﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺴﻞ و ﺗﯿﻤﻢ ﻣﻄﺮوح و ﻣﻄﻤﺢ اﻧﻈﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ ﺟﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات و اﺿﺎﻋﮥ
وﻗﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ آﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ :اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻌﺮﺿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﺮ ﻓﻮاﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ
ﻣﺪارس اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﻃﻼع ﻧﺰاع ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻗﮫﺮا در ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزه
ً
ً
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎش و آﺳﺎﯾﺶ را ﻧﻮﻋﺎ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ؛ و ھﻢ ﺑﻪ آن دﻧﯿﺎ ذی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮده

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۷۳

اﻣﺎم ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاھﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در اﯾﺎم ﭘﺲ از ورود اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻢ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﺑﺎ دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ
آراﻣﯽ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ذرهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮕﯿﺮد ،رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﺗﻘﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ داﺋﻤﯽ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ذﺧﯿﺮهای
ﺑﯿﻨﺪوزﯾﻢ.
ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪه در اﻣﺮ ﻣﻌﺎش ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم دارد و ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎد؛ ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ و ﺟﺪﯾﺪه ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺮﯾﻢ از ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ آب و از ﺳﺒﺰه ﺑﻪ آﻓﺘﺎب؛ ﺑﻠﮑﻪ
ھﺮﯾﮏ از آنھﺎ ھﻢ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎد و ھﻢ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎش ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ ﺗﺎﻣﻪ دارد؛ زﯾﺮا ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯿﻪ و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ را ﻋﮫﺪه دار اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﻨﯿﻪ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯿﻪ در ﺗﺤﺖ
ﺗﻮﺟﮫﺎت ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ آنھﺎ ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،وﻇﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎدﯾﻪ و اﻣﻮر اﺧﺮوﯾﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ ادﻋﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﻤﮥ آنھﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ھﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﻓﯽ اﻟﻠﻪ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ھﺴﺖ .از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺼﻞ ﯾﮑﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻋﺎﻟﻢ و از ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﯾﮑﯽ اﻋﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮان
در ﭘﺮﺗﻮ آن ،ھﺮﯾﮏ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﯿﺎم اﻣﺮ دﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ اﺳﺖ و ﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪای از اﺷﺨﺎص ،ﺧﻮد را ﺑﯽھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﺴﻮت اﯾﺸﺎن را
ﻣﻦ دون اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﻗﻮر ﻋﻠﻢ و ﮐﺜﺮت ﻓﮫﻢ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﻮای
ﻧﻔﺲ ﺷﺪه از اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ھﻤﯿﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ در ھﺮ ﻋﺼﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺒﺮز ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢ رواج اﺣﮑﺎم و ھﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ وﺟﻮد آنھﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﺑﺎری ﻋﻤﺪه ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺻﺮاط ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻏﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،در ھﺮ ﻋﺼﺮ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮ »ذﻟﮏ
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﯾﻮﺗﯿﻪ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯿﺶ ﭘﯿﺮاﻧﮥ ﻗﺎﻣﺖ او ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ را از دل
ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻟﻘﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﺎد ﻣﺮدم در ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻇﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﮥ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﮑﺬا در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﺮ ﻣﻌﺎد
اﻣﻮر ﻣﻌﺎش اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از اﻧﮑﺤﻪ و ﻣﻮارﯾﺚ و ﺣﺪود و دﯾﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻇﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻠﯽ اﺷﺎره رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻮء
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺒﺎھﺖ ﺻﻮری ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮاﯾﮥ ﻣﻌﻨﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻋﺎری ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ وﺟﻮد آنھﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺻﺪر اول
ھﻤﻮاره در ﻗﺒﺎل ﺣﻖ ،ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎل ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﻇﮫﺎر وﺟﻮد ﮐﺮده ،ﺳﻮء ﺳﯿﺮت
َ
اﯾﺸﺎن در واﻗﻊ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎھﺮ ﺳﮑﺘﻪای ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﻘﮥ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻮزه از ﺟﻤﻠﮥ آﯾﺎت :ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی،
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ،درﺑﺎرۀ اﺻﻼح ﺣﻮزه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده
ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﻃﺮح آﻣﺎده ﺷﺪ ،آن را ﻧﺰد آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد اﯾﻦ
ﻃﺮح آن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺼﺎرف وﺟﻮه ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ھﯿﺄت ﺑﺎﺷﺪ« .آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﺑﻨﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ او را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﻮب اﻻﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ
ﺑﻨﺪ ﻃﺮح اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ِ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻠﺴﻪ را
ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی و ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط اﻣﺎم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ
١
ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ دوﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺎﺑﻖ و ﮔﺮﻣﯽ آن زﻣﺎن ﻧﺒﻮد.
ﺟﻨﺒﻪھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺷﺮح داده اﺳﺖ ٢ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪی
ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از داﺳﺘﺎن اﺧﺘﻼف اﻣﺎم ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ دﺳﺖ داده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در آوردن آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﻗﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اواﯾﻞ ورود آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﻗﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،و ﺷﺐ و روز در اﻟﺘﺰام اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﮐﺎرھﺎی اﯾﺸﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و
ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را در )ﻗﻢ( ﻧﮕﺎه دارد ،از ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ .و ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﭼﻮن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺮازﻧﺪه ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﻮزه ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻗﮫﺮا اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎم او را در ﻧﺰد آﻗﺎی
ً
ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻗﮫﺮا راﺑﻄﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی و اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی و ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ھﻮش ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ و اﯾﻦھﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ وارد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﺘﺎز از آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ وارد
ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ داﺷﺖ ـ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺷﺎه ـ ﯾﮑﯽ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش  ،۴۳ص ۴۴ـ .۴۶آﻗﺎی ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﺪر ھﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮ
ھﻢ زدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺳﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد« اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ) .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،از ﺳﻮی ﻗﻠﯿﭻ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  ،۷۹ص .(۲۱
 -٢ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ھﻤﺎن ،ص ۱۵۷ـ.۱۵۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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دو ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را از ﻃﺮف ﺧﻮدش ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی
ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ «.وی در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زاھﺪی ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ
ﺷﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ اﻣﺎم از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺪ .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن زاھﺪی ،از ﺟﻤﻊ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه و در ﺧﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ »آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ و
رﻓﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ ﻧﺒﻮد ...دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
آنھﺎ را از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی(
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﺷﺐ ﺑﻮد )اﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی
ﯾﺰدی ﮐﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﻪ ،زاھﺪ و ﭘﺎک دل ﺑﻮد ،رﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪهای را
از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ و آب ﺑﻪ روی اﯾﻦھﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ واز اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫﺎ ،ﻋﺮض ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اوﻗﺎﺗﺶ ﺗﻠﺦ ﺷﺪ و ھﺮدو را زﯾﺮ ﮐﻮران ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
١
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ«.
اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺮای اﻣﺎم ،ﺗﺪرﯾﺲ اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی در ﻣﺤﻔﻞ
درس اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎر ﻓﺮاوان ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺟﻮان ﺑﻮدن آﻧﺎن و ﻋﻼﻗﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ
درس ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺟﯽ از اﻣﯿﺪ را در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزۀ آن روز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻮزۀ ﺟﻮان ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻧﺸﺎﻃﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰ؛ ھﺮ روز در ﭘﺎﯾﺎن درس
اﻣﺎم ،ﺻﺪھﺎ ﻃﻠﺒﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻇﺎھﺮی آراﺳﺘﻪ و ﺟﺬاب ،ﺑﺮایﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه و اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ٢ .آﻗﺎی واﻋﻆ زادۀ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در دورۀ ﺳﻮم
درس اﺻﻮل اﻣﺎم ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻗﻢ ﺑﻮدم )ﺳﺎل  (۳۹ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻃﻠﺒﮥ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻮش ﻓﮑﺮ را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ھﻢ
داﺷﺘﻨﺪ ،دور ﺧﻮد ﮔﺮد آورده ﺑﻮد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درس ﻓﻘﻪ اﻣﺎم .و اﯾﻦ دروس ﺑﺎ آن
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص۸۸ـ.۸۹
 -٢ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه ،ج  ،۱ص .۱۱۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ھﻤﯿﻦ درسھﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽ و اﺻﻼﺣﯽ اﻣﺎم را ﺑﻪ
ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن داﻧﺶ ،و ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽداد و آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻟﻮده و
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎن اﻣﺎم ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﺷﺎﮔﺮدی ،ﻣﺮﯾﺪان واﻗﻌﯽ و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن او ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮫﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ١ .ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ھﻢ در ﺳﺎل  ۳۴ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎدھﺎ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن و ﻃﻼب را ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻋﺼﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻼحھﺎی اﻣﺮوزی
ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﻮده و ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺌﻮریھﺎی ﺗﺎزه آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ« .وی ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل )ﻓﻠﺴﻔﻪ( و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن
ﺟﺎﯾﺰۀ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ
درس و ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
٣
داﺷﺘﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎم ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻮزهای داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﻼف روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺣﻮزهھﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎم ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ
آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اھﺪاف اﻣﺎم ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖھﺎی آﯾﻨﺪهاش ﺑﻮد .اھﻤﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﮫﺮه ﺟﻮان در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
آن روزﮔﺎر از آﻧﺠﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺟﻠﺴﻪای ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن آﻗﺎﯾﺎن :ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺻﺪر و ﺣﺠﺖ در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻣﺎم در ھﻤﺎن ﻣﺤﻔﻞ از آنھﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اول ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺪس ﻧﻤﺎھﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ٤ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻣﺎم ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻢ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ،رو در روی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺻﺪا راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪع ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎ
 -١ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ج  ،۱ص .۳۳۱
 -٢ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ش  ،۷۰ﺳﺎل  ،۱۳۳۴ص .۱۹
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره و درﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﻠﻘﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﻢ در دھﮥ ﺳﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی واﻋﻆ
زاده ،ﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴ص .۲۰۶
 -٤وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ص .۱۷۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ھﺮﭼﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻔﮫﻤﯿﺪ،
١
رﻓﺘﯿﺪ و در ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﯾﺪ و...
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮥ  ،۳۰دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ھﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖھﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻏﺮور ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و دردام ﻓﺸﺎرھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و رﻓﺘﺎرھﺎی زﻧﻨﺪه و ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ دروﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺨﺖ ﻓﺮو ﻏﻠﺘﯿﺪ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ رﺧﺪادھﺎی ﺳﺎلھﺎی ۳۷ـ ۴۰ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻨﺪی ﻣﻮﺿﻌﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۳۹ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮥ آژاﻧﺲ ﯾﮫﻮد و
ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺎه ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺴﺎد  ،٢ﻧﻮی ﻓﻀﺎی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﺷﺪﯾﺪ رادر ﻗﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﮐﻨﺪی )ﮐﻪ در
آﺑﺎن  ۱۳۳۹ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ( در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل از
آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ.
ﻃﺒﻌﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ
اﯾﺸﺎن درﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺎه آن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .در واﻗﻊ ،رژﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن از ﻗﺪرت
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی در ھﺮاس ﺑﻮد و در اﻧﺘﻈﺎر ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﻮت ﮐﻨﺪ
٣
و رژﯾﻢ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،اﻣﺎم ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزﺗﺮ و
آزادﺗﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ،وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ در
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﮔﯿﻼﻧﯽ در ﯾﺎد ،ش  ،۶ص  ،۵۷ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی در اﯾﺠﺎد دوﺋﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻓﻀﻼی ﺟﻮان و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﮏ :ﺧﺎﻃﺮات
دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎﯾﯽ ،ﯾﺎد ،ش  ،۷ص .۲۷
 -٢ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﮥ »رﻗﺺ آﺗﺶ« ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺶ آھﻨﮓ ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ در اﻃﺮاف
آﺗﺶ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ -ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۰۷
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۴ص ) ۳۳ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم آذری ﻗﻤﯽ(.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده  ١و ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
اﻻﺟﺘﮫﺎد و اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،آن ﻣﺒﺤﺚ را ﺟﺪیﺗﺮ ﻃﺮح ﮐﺮد؛
ھﺮﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮥ
روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﻈﺎﺗﺮی ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه
و ﺑﺎرھﺎ از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎ اﺟﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،از ﯾﮏ ﺳﻮ رژﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ او آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺣﺮﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد؛ ﺧﺸﻤﯽ
ﮐﻪ از زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺮوش اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺮأت و ﺷﮫﺎﻣﺖ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد وارد ﻋﺮﺻﮥ ﮐﺎرزار
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎھﯽ ﻣﯽرﻓﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﺪی و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﻨﺪی ﺣﺮﮐﺖ ،ھﻤﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺎرض ،در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎزرﮔﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺪھﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻮد
ﺑﻠﺪم .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺘﯽھﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ از
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادی و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن
روی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ،اﻣﺎ روی اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻼف ﺷﺮع
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن از ھﻤﺎن زﻣﺎن
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
در  ۱۶ﻣﮫﺮ  ۱۳۴۱رژﯾﻢ ﻃﺮح اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ آن ﺷﺮط اﺳﻼم از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻗﯿﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ،ص ۱۸۵ـ.۱۹۰

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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و ﺷﺮط ذﮐﻮرﯾﺖ ـ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبﮐﺮدن
و ﺷﺪن را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .اﻣﺎم از اﯾﻦ زﻣﺎن ،رﺳﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎﯾﺖ ﻗﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺎه زد ﮐﻪ ﺷﺎه ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺤﻮل ﮐﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺰﺑﻮر را ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻮﻻت زﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮫﻀﺖ درآﻣﺪه ،وﻋﺎظ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در آﺑﺎن  ۴۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ
آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آن اﻣﺎم ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،وی را ﺑﺮای
اﻇﮫﺎرات ﺗﻨﺪ و ﺻﺮﯾﺢ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ
درآﻣﺪ و آﺗﺶ ﻧﮫﻀﺖ را ﺗﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ در ﻇﺎھﺮ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ را
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر روی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺰم و ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن را در اﯾﺮان ﯾﺎدآور
ﺷﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﻣﺎم داﻣﻨﮥ ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ رژﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻻﺗﯽ
و وﻻﯾﺘﯽ را ﻟﻐﻮ و درسھﺎی ﺣﻮزه ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ،آﻏﺎز ﺷﺪ.
ھﻨﻮز آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزهای ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﺘﺪا ﺳﺨﻦ از رژۀ زﻧﺎن در روز  ۱۷دی ﻣﺎه ـ ﺳﺎﻟﺮوز ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ـ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .دو روز ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در  ۱۹دی  ۴۱ﺷﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب  ١را ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪم
ﺑﮕﺬارد .ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﺴﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ روح اﻟﻠﻪ ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ  ٢را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺰﺑﻮر ،ﻧﺰد ﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺷﺎه ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی
٣
ﻋﻠﻤﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد.

 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص .۲۵۲
 -٢اﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ ،ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﮓھﺎ ،ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﺳﮫﯿﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺳﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ،اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زنھﺎ ،و اﯾﺠﺎد ﺳﭙﺎه داﻧﺶ.
 -٣ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ از ﺧﻮد او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺎه رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺣﺎل ،رﺳﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻪ و
ﭼﯿﺰی از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎﺑﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪه ،و ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻊ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺰاعھﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ .از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد) .ﺧﺎﻃﺮات ،ص ۲۸ـ(۲۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺎزه آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم و ﺑﻪ رھﺒﺮی و ﭘﯿﺮوی اﯾﺸﺎن ،ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﻧﺘﻘﺎداﺗﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎه ﺷﺪ .اﻣﺎم در  ۲ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل ۴۱
ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ،رﻓﺮاﻧﺪم را اﺟﺒﺎری و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان در ﺧﺎﻧﮥ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ) ١م اول آذر  ۱۳۴۴در
ﺳﻦ  ۹۲ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﻘﯽ در ﺣﻀﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری
در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ،درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و
ﭘﺲ از آن ﺗﻈﺎھﺮات اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻗﻢ ھﻢ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎه ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﻧﮥ واﮔﺬاری اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻤﺎ ،و درﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﻣﺎم ﺑﺎ آﻣﺪن
وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎه و ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺎه در ﭼﮫﺎرم ﺑﮫﻤﻦ  ۴۱ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺮدم را از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﺎه در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ را ارﺗﺠﺎع ﺳﯿﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪه ،آنھﺎ را ﺑﺪﺗﺮ از
ارﺗﺠﺎع ﺳﺮخ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮدهایھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ٢ .دو روز ﺑﻌﺪ ،در ﺷﺸﻢ ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۴۱رﻓﺮاﻧﺪم
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺮدم رأی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ داده
اﻧﺪ .ﮐﻨﺪی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺷﺎه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و

 -١وی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ از رھﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ در دوره ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ درﺑﺎر ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ
ﺧﺮداد ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺎ درﺑﺎر ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .از وی اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ دوره ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،اﮔﺮ
ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺎه داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ )و ﯾﺎ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ( ﺑﺮای وی ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﺮد.
 -٢ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻧﮫﻀﺘﯽ ﺿﺪﺗﺮﻗﯽ و در واﻗﻊ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎﻧﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺣﻖ رأی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر داﻣﻦ ﻣﯽزد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم روی واﺑﺴﺘﮕﯽ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی و ﻋﻠﯿﻪ ژﺳﺖ ﺗﺠﺪد ﻣﺄﺑﯽ آن ﺑﻮد .ھﻤﺎن زﻣﺎن
)در ﺗﺎرﯾﺦ  (۴۲/۳/۲ﻣﺤﻤﺪ درﺧﺸﺶ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﻠﺪﯾﻨﺶ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﯾﺎ ھﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺟﮫﺶ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ...ﺧﻤﯿﻨﯽ در زﻣﺮۀ آن ﮔﺮوه ﻣﻼھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دور اﻧﺪﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ و آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آنھﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻢھﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ج  ،۸ص (۴۵۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﺳﺘﻤﺮار اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ .اﻣﺎم در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻮروز آن ﺳﺎل ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
در روز دوم ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴۲ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻮﮔﻮاری در ﻗﻢ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ روﺿﻪای ﮐﻪ در
ﻓﯿﻀﯿﻪ از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮫﺎدت اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ـ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ـ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻋﺪهای از ﻃﻼب ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﺎم ﺑﺎ ﺷﺎه و دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﺎزار ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ دوره ﻣﺼﺪق ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎﺟﺮای ﻧﮫﻢ اﺳﻔﻨﺪ و ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﯿﺴﺖ
و ھﺸﺖ ﻣﺮداد ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ،ﺟﺎﻧﺐ درﺑﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
رھﺒﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎد .در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﯿﻤﺴﺎر ﭘﺎﮐﺮوان ﺷﻤﺎری از ﺑﺎزاریھﺎ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪاش ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﮕﺮ ھﻤﺎن اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺶ روز ﻧﮫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮدﯾﺪ؟ اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﻋﻠﯽ
ﺣﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ آن روز ﻏﯿﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد :ﻣﻤﻠﮑﺖ
اﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺑﺎل دارد .ﯾﮏ ﺑﺎل ﺳﻠﻄﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ؛
١
ﻓﻌﻼ ﯾﮏ ﺑﺎل آن ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ،آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﻧﺪهای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎل ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻗﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮدن ﻃﻼب ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی،
ﺗﻼﻓﯽ ﺷﺪ .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن وی و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف
اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد .اﻣﺎ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ﭼﻨﺎن آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وی را ھﺮ روز ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﺮح اﻣﺎم آن ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺑﻪ روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺮدم از ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ھﺮﯾﮏ از
ﻣﺮاﺟﻊ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻮﮔﻮاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۱۳ﺧﺮداد
 ۴۲ﺑﻮد ،ﻋﺎزم ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﻤﻼت اﻣﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺄﻣﻮران رژﯾﻢ ﺷﺐ  ۱۵ﺧﺮداد ) ۱۲ﻣﺤﺮم(  ۲/۵ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﻣﺎم آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮدﻧﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم آ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،در ھﻤﻪ ﺟﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ.

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۹۹

۳۸۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

درﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻋﺼﺮ  ۱۶ﺧﺮداد اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻋﺪه زﯾﺎدی ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﮫﺮان،
داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎزار ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﻋﺪه زﯾﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﻮن
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده  ١ھﺮدو ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯿﻘﻢ را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮد و از اﺳﺎس ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ورود در ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺷﺎه آن ھﻢ در ﺷﮑﻞ دﯾﻨﯽ آن ﻧﺒﻮد ٢ .دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ آن را ورود در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﺟﻨﺒﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد در زﻧﺪان ﺑﻮد ،از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎزﻧﺪه ﺧﺮداد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ٣ .ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ
ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺼﺪق رھﺒﺮ ﻣﻠﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ
ﻣﺬھﺒﯽ« ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﮥ اﯾﺮان آزاد ﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﭼﺎپ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد ،از آن ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ ٤ .ﻃﺒﻌﺎ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ از ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ

 -١در اﺻﻞ ،ﯾﮑﯽ از دﺷﻮاریھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ،ﺷﺎه آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در
ﺣﺎل اﺟﺮای آن ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﭼﻪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰﻧﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از
دﺷﻮاریھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﮐﻠﯿﺎت ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ص
۵۹ـ ۶۰ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﺷﺘﺎﺑﺰده ،ص .۵۶
 -٢اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻻ  ۱۳۵۶ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ و اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻣﺎم را ﮐﻪ در آن
آﻣﺪه ﺑﻮد »ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺬﮐﺮ اﮐﯿﺪ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺻﺤﻪ
ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺬارﻧﺪ« اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :راه ﻣﺎ ،ھﻤﺎن راه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ«
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۳۱۳
 -٣روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎم ﺟﻢ ،۱۳۸۱/۱۱/۲۱ ،ص ۹
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ،ص .۱۸۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۳۸۳
١

ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه( ﺷﺪه ﺑﻮد ،رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا از آﻧﺎن دﻓﺎع
٢
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎه ﺟﺪای از اﺗﮫﺎم ارﺗﺠﺎع ﺳﯿﺎه ،اﻣﺎم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ٣ .دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﻃﺒﻌﺎ اﻣﺮ
ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ در اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺑﺮ
ﺿﺪﺷﺎه ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﺮاﺟﻌﯽ ھﻤﭽﻮن :ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺮﻋﺸﯽ ،و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان )ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد( و اﻋﻼم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم ،راه ﺑﺮای اﻋﺪام اﯾﺸﺎن و
ﻧﯿﺰ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻗﻤﯽ ﺳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ٤ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اﺟﺎزۀ
دﯾﺪاری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ اﻣﺎم داده ﺷﺪ.
ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۴۲اﻣﺎم ﺑﻪ داودﯾﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﭼﮫﺎر ﻣﺎھﮥ ﻋﻠﻤﺎ در ﺗﮫﺮان ،اﻣﺎم
آزاد ﻧﮕﺮدﯾﺪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،اﻣﺎم روز  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴۳آزاد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺟﺸﻦھﺎی
ﭘﺮﺷﮑﻮھﯽ در ﻗﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آزادی اﻣﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و دوﻟﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم
را ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ روﯾﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ۲۰ .ﻓﺮوردﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ در ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ص ۴۲۲ـ ۴۲۳در اﯾﻦ ﺑﺎره ،در زﻣﯿﻨﮥ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن
اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﯾﻢ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،رﺣﯿﻢ روﺣﺒﺨﺶ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۸۳ ،
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﮏ ﻧﮕﺎری وﯾﮋهای ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ و اﻟﺜﻮرة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯽ اﯾﺮان« )داراﻟﮫﺪف (۲۰۰۳ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش ) ۲۵زﻣﺴﺘﺎن  (۷۰ﺻﺺ ۲۶ـ ۳۹ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻤﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ اﻣﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ،
ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎت :ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻧﺠﻔﯽ و آﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ) .ﺧﺎﻃﺮات
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ص  ۲۱۶ـ  (۲۱۷ﭘﺲ از آن ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﻃﻼﻋﯿﮥ دﯾﮕﺮی ھﻢ
ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۵ص  (۷۳ﻧﮑﺘﻪ
آﻧﮑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻧﺮﻓﺖ و ﻧﺎﻣﺶ ھﻢ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ج  ،۱ص ۲۳۶؛ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ص
.۲۲۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،اﻣﺎم )ﻗﺪس ﺳﺮه( در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را
١
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻤﯿﻨﯽ را اﮔﺮ دار ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
اﻣﺎم ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان و ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﺸﺘﻪ و
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ در آن ﻣﺎﺟﺮا ،اﻣﺎم را ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
اﻣﺎم ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﻓﺪاﯾﯽ در اﻃﺮاﻓﺶ داﺷﺖ ،ﻧﮕﺮان ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ از اﻣﺎم در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻻر در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ﻋﻠﻤﺎی ھﺮ ﺷﮫﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ» .ﻻﺑﺪ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ در ﺷﺐھﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم در ﺟﻤﻊ ﺑﻼد ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در ﻗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻼد ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ھﻢ ﺑﺎ
٢
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎﯾﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ«.
ﺷﺎه ﮐﻪ از ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم آ ﮔﺎه ﺑﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﮐﮫﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﺘﺠﺪد،
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ را از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﻨﺪ .او در  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮐﮫﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻓﮑﺎر
ارﺗﺠﺎﻋﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد .اﻣﺎم ﻓﺮدای آن روز ،در آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ درس ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدک! ﺑﺎز دﺳﺖ از ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد و ﺑﻪ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﮫﻨﻪ
ﭘﺮﺳﺘﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯿﺖ ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ ھﻤﮥ ﻣﺮاﺟﻊ را
ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻊ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ در آﺗﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺎم در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﺪون اﻣﻀﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﻗﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ ٣ .در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ
ﺑﺎز ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .در  ۱۸ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۴۳اﻣﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎه اداﻣﻪ داد.

 -١ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱ص .۲۶۹
 -٢زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ،ص .۱۸۴
 -٣ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش ) ۲۸ﭘﺎﯾﯿﺰ
 (۷۱ص ۵۲ـ.۵۴

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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در  ۲۱ﻣﮫﺮ  ۴۳ﻻﯾﺤﮥ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .اﻣﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در  ۴آﺑﺎن ) ۲۰ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﻣﺎم را از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎز دارد؛ اﻣﺎ اﻣﺎم
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را اﯾﺮاد و در ﺷﺮح ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺧﺎدم اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ آﺷﭙﺰ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ را وﺳﻂ ﺑﺎزار ﺗﺮور ﮐﻨﺪ ..ﭘﻠﯿﺲ
اﯾﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺟﻠﻮی او را ﺑﮕﯿﺮد .ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ رژﯾﻢ در  ۱۳آﺑﺎن
 ۴۳اﻣﺎم را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ،اﻣﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۴/۷/۱۳ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و درس ﺧﺎرج ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد و دور ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺮداد  ۴۲ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی ﺑﻮد  ١ﮐﻪ ﻃﯽ
ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه و
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
۴ـ ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎرھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﯾﺎم ﮐﻪ در ﻃﻮل دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﺮاﺑﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
دوره رﺿﺎﺷﺎه روی ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﻻﺋﯿﺴﯿﺴﻢ ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ
ﺣﺪودی زﻣﯿﻨﻪ راﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﺎﻧﺖ از ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ )ﺗﯿﺮﻣﺎه  (۱۳۳۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻂ اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﺑﺘﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮآﻣﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﮫﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاوان
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
 -١ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ آﺗﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﺗﺸﯽ در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ،
ص .۱۸۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻇﮫﻮر اﻣﺎم در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ
رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪ ،ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸راه را ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی آﯾﻨﺪه ﻧﮫﻀﺖ روﺷﻦ ﮐﺮد .درس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎم در  ۴۸/۱۱/۱در ﻧﺠﻒ و
در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻃﯽ ﺳﯿﺰده ﺟﻠﺴﻪ درس ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ۴۸/۱۱/۲۰
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎم در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درس درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻨﮑﻪ »اﺋﻤﻪ
ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آدم ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻣﻮج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﻢ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ و اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .اﺳﻼم ھﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﺖ .اﺳﻼم ھﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
دارد ...ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ ...آنھﺎ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
١
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻢ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز داﺧﻞ ـ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻧﺠﻒ ـ روﺑﺮو ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﻃﺮح
ﺷﺪه در ﻧﺠﻒ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ از ھﻤﯿﻦ ﭼﮫﺎر دﯾﻮاری
ﻧﺠﻒ آن ﺳﻮﺗﺮ ﻧﻤﯽرود ٢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺴﻦ ﺷﺒﺮ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻌﺎل در ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮه
ﻋﺮاق ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻧﺠﻒ ھﻢ آﺛﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺣﻮزوی ﻋﺮب ﮐﻪ در ﺣﻮاﺷﯽ ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮه و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﻮدﻧﺪ،
٣
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن ،درسھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت درس و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ٤ .در  ۲۲ﺑﮫﻤﻦ
 -١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎدع ج  ،۷ص ۲۲۳ـ.۲۲۴
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص  .۶۹درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻧﺠﻒ ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ،ص ۹۵ـ.۹۷
 -٣ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮه) ،ﻗﻢ  ۱۴۲۷ق( ج  ،۲ص ۹۵ـ.۹۸
 -٤ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب آﻗﺎی ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﻧﺠﻒ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﮐﺘﺎب را در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۴۹ﺗﺪوﯾﻦ و آﻣﺎدۀ ﻧﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺘﮥ ﮐﺘﺎب ،ش ) ۴۲وﯾﮋه
ﻧﺎﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ،ص  (۶ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪھﺎدی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد در درس اﻣﺎم ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزۀ ،ﺳﺎل  ،۶ش ) ۲ﺧﺮداد  (۱۳۶۸ص
 .۱۴۵ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮﺷﯽ ھﻢ ﻧﻘﺸﯽ در اﺻﻼح ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آن زﻣﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺠﻔﯽھﺎ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺳﺎل  ۴۸ﯾﻌﻨﯽ  ۱۱روز ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ درس ،ﺟﺰوت درﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ﺳﺎواک آن را ﮔﺰارش ﮐﺮده ﻧﺨﺴﺘﻪای را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
١
ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن درسھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوات ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ
ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺑﯿﺮوت ﭼﺎپ ﺷﺪ ،آﻗﺎی ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
زﻣﺎن در ﻧﺠﻒ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﮐﺘﺎب را در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۴۹ﺗﺪوﯾﻦ و آﻣﺎده ﻧﺸﺮ
ﮐﺮد ٢ .ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی ﻣﻌﺮﻓﺖ )م ۱۳۸۵ش( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ
ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻼب وﻗﺖ ﻧﺠﻒ ،ﮔﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧﯽ آن را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دی ﻣﺎه  ۱۳۴۷ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﮫﺎد
ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زواﯾﺎی ﺗﺎری :ص .۲۰۹
 -١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۷ص  .۲۲۸اﺳﻨﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﮥ ﺗﺮس ﺳﺎواک از
ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ را ﻧﺸﺎن دھﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ھﻤﺎن ،ج  ،۱۰ص  ۴۹و ﺑﻌﺪ از آن.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺘﮥ ﮐﺘﺎب ،ش ) ۴۲وﯾﮋه ﻧﺎﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ،ص  .(۶آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :در ﺳﺎل  ۱۳۴۷و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻣﺎم راﺣﻞ /از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺎدق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم /ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدم ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را اﮔﺮ
ﻣﻄﺮح ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن رﻓﺘﻢ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ھﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺸﻮر ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ھﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻗﺎی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ) .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺘﺪا( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوهای ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه در ﻧﺠﻒ و اﯾﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی و ﺑﻨﺪه در اﻧﺘﺸﺎر آن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﻢ .و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﻄﮫﺮی رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان .ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۴۹ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻨﺪه
ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ دو ﻧﻔﺮه در ﺑﯿﺖ اﻣﺎم /و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﮫﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ را ﻣﺮور ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم را ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻪ دﻓﻌﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و) ...دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ( ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ و آراﯾﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎرش درسھﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻢ و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ در ﺑﯿﺮوت .اﮔﺮ آن را ﺑﺎ درسھﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻓﺰوده ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎوﯾﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖھﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ و اﻣﺜﺎل آن ھﻤﻪ اﻓﺰودهھﺎی ﺑﻨﺪه اﺳﺖ:
ﻧﻈﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺣﺘﯽ اﻓﺰودن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦھﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم :در آن ﺻﻮرت ﭼﻮن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ ﺧﻮد در درس اﻣﺎم ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ١ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دی ﻣﺎه ۱۳۴۷
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﮫﺎد ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﮥ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و
در ﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٢ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم در ﺟﮫﺖ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺮدن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮫﻤﯽ از ﺧﻮد در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﺎم دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده ،رھﻨﻤﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،اﻓﺮادی از ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﮫﮕﺎه ﺑﺎ اﻣﺎم
دﯾﺪار داﺷﺘﻨﺪ و اﻣﺎم در ﻋﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﯿﻪ ،و وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ ،ﺑﺮ
اﺳﻼﻣﯿﺖ و ﻣﺸﯽ آرام ﺧﻮد در آ ﮔﺎه ﮐﺮدن ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺰو ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ ،درﺑﺎرۀ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﻘﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺪر اﻟﺰاھﺮ ـ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮات درس اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ھﻤﺎن ﺟﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺴﺄﻟﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ؛  ٣ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ...ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ،ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾﺖ ھﻤﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ؛ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺳﺮوﺻﺪا اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد،

ﻣﺮدم ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و آراء ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ﺳﺎل  ،۶ش ) ،۲ﺧﺮداد  (۱۳۶۸ص .۱۴۵
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص .۲۰۹
 -٣درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎد آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ھﻤﺪاﻧﯽ در ﻣﺠﻠﻪ
ﺣﻮزه ،ﺳﺎل  ،۵ش  (۱۳۶۷) ۳ص .۴۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺧﯿﺮ ،اﺧﺘﺮاع اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺟﺰء ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼم اﺳﺖ و آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ
١
دارد«.
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ اﻟﮫﺎدی ﭼﺎپ ﺷﺪ آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ
٢
ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻟﺒﮥ ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻼﺗﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺑﻮد ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﮫﻢ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻠﻄﺎن در رأس آن وﺟﻮد داﺷﺖ .آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم
آﺑﺎدی ،ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ درسھﺎ را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ٣ .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺎﻃﻊ اﻣﺎم در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺑﺎری ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺑﻤﻮﻗﻊ و در ﺟﮫﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن
٤
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی درﺑﺎر ،ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﻮد.

 -١ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ ،ص ۲۵۵ـ.۲۵۶
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص  .۵۷اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺰوه آن ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﺧﺘﯿﺎر
وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص ۶۱ـ.۶۲
 -٤اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ھﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻨﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎران او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ و داﻧﺸﯽ ـ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﺑﺎد ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از رژﯾﻢ دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﺮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺠﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ،
و دو ﺳﺎﻟﯽ ھﻢ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﻓﺎع از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﮫﺎﻧﻪاش
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در زﻧﺪان ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج ۱۷ع ص  (۴۸۸ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۵۰در رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺬا ﺑﭽﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎرھﺎ او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﮏ
زدﻧﺪ .وی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎمھﺎی ھﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ و از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ھﻤﮑﺎری او ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۰ص  .۲۰۳ﺣﺠﺎزی ﻧﺎمھﺎی
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ
اﻣﻠﺸﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻮارھﺎی
٢
درس را ﮔﻮش دادﻧﺪ ١ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎم در اﯾﺮان ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه،
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪه و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ
ﺧﻮددﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺮ و ﺗﮑﺜﯿﺮ آن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ٣ .آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎواک روی اﯾﻦ ﺟﺰوات ﺑﻮد ٤ .آﻗﺎی ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ
آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﺧﻮدش ﻧﻮار درسھﺎ را ﮔﻮش داده و ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ھﻤﺎن ﺟﺰوات
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ ٥ .ھﻤﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻻﺟﻮردی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ درسھﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﻣﯽداد اﯾﻦھﺎ را
در ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻔﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و از آن ﺟﻌﺒﻪھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽداد ٦ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﯿﺎن زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ ٧ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۹
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۴۹ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼع واﺻﻠﻪ اﺧﯿﺮا ﺟﺰوهای ﺷﺎﻣﻞ ھﻔﺖ ﺟﻠﺴﻪ درس
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻋﺮاق ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آن ﺟﺰوات را ﺑﻪ اﯾﺮان

ھﻢ در آﺑﺎن  ۵۷اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .وی در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس ﺷﺪ و اواﺳﻂ دھﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ اﻋﺪام ﺷﺪ.
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص .۶۴
 -٢ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم و ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺘﺸﺎرات
داراﻟﻔﮑﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻮﻻﻧﺎ و داراﻟﻌﻠﻢ از ﻣﺮﺣﻮم آذری ﻗﻤﯽ ﺑﻮد؛ ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 .٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ ص  ۱۵۴ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺰوات درس وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﺰوهھﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﺪ در ﻧﺰد ﺣﺎج آﻗﺎ ﺗﻘﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ دﯾﺪم .در ﺳﺎل  .۴۸اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺗﮫﺮان و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺒﺎرزان
ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﺎن ﺑﻮ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران ،ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﮫﯿﺪ ،ﺳﻌﯿﺪی )ﺷﻤﺎره  (۳۲ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺠﻮﻧﯽ ،ص .۱۴
 -٥ھﻤﺎن ،ص .۱۶
 -٦ھﻤﺎن ،ص ۱۶ـ.۱۷
 -٧ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺣﺞ ﺳﺎل  :۴۸اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۱۴۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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آوردهاﻧﺪ ١ .زاﺋﺮان ﻋﺘﺒﺎت ھﻢ ﮔﺎه ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ از آن را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﯿﮏ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺎﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺮاه
آوردن آن ﮐﺘﺎب در ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ھﻔﺖ ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ٢ .در ﺷﯿﺮاز
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوھﯽ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ﻣﺎھﯽ  ۷۰ﺟﻠﺪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ٣ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺮﮐﺖ او در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ٤ .ﻃﺒﻌﺎ ﺳﺎواک اھﻢ را درک ﮐﺮده و
روی آن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺖ ٥ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی از
دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﯽرﻓﺖ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ »ﯾﮏ ﮔﻮﻧﯽ از ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣﯽآورد و در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد ٦ «.در اﯾﺮان ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی در ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺖ و از ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ٧ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در اﺳﻔﻦ ۸ﺑﻪ
ﻋﺪهای ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره زﻋﺎﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺎج ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ٨ .ﻃﺒﻌﺎ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ـ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺣﻤﺪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
آﻣﺪه ﺑﻮد آن را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و در ﻧﮫﻀﺖ آزادی درﺑﺎرۀ آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﺧﯿﻠﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺿﺪ ارﺗﺠﺎع و ھﻢ
ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ٩ .ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻮزوی ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن
 -١اﻣﺎم در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۴ص .۴۶۵
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص ) ۲۳۲ﺣﺎﺷﯿﻪ(
 -٣آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  .۲۴۱ﻣﺆﻟﻒ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در زﻧﺪان ﺷﯿﺮاز ،ﺑﭽﻪھﺎی ﮔﺮوه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻣﮫﻨﺪس ﻃﺎھﺮی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺘﮏ ﻣﯽزدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﻃﺎھﺮی را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺘﮏ ﻣﯽزدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﻃﺎھﺮی در ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ھﻤﺎن ،ص .۲۶۴
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی ،ص .۳۴
 -٥ﻧﻮزدھﻢ ) (۱۹دی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۲۳۱
 -٦ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ص .۱۳۴
 -٧ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص .۴۵
 -٨ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎودان ،ص .۲۰۳
 -٩آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۲۴۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺎم ﺟﺪی ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪ و اﺻﻮﻻ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺳﺮ و ﺑﺪﻧﮥ ﺣﻮزه دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ١ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ
واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ،ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی از ھﻢ
رزﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎلھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ را در ﺣﺰب ﺑﺮادران ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،از ارﮐﺎن آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ از واﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آ ﮔﺎه ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺑﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺷﻮد .ﺑﺤﺚ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺠﻒ و ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺰوات آن در ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۱۲ذﯾﻘﻌﺪه  ،۱۳۸۹ﻣﻄﺎﺑﻖ اول ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۴۸ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در ۵
ﺻﻔﺮ  ،۱۳۹۰ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۴۹درﺳﺖ  ۸۲روز ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺷﺖ .اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار از دروس ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺠﻒ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ »اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﻪ،
اﻟﺨﺮاج ،اﻻﻣﻮال ،اﻟﺮاﻋﯽ و اﻟﺮﻋﯿﺔ ،ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺘﺐ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻣﺼﺮیھﺎ
در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺠﯿﺪ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ آن از
ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎر و اﻟﻈﻼل )ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن( و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻠﺘﻮت ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را درﺑﺎرۀ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،ﺑﻪ ھﺪف روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ،ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
 .۱ﻓﻘﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﻪ ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ )ﮐﻪ( در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻣﺮوزی
ﻧﯿﺴﺖ» .ﺗﻔﻘﻪ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ« ﺻﺮف داﻧﺴﺘﻦ اﺣﮑﺎم از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻔﻘﻪ در
دﯾﻦ ،ﻓﮫﻢ در دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮۀ
 -١اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎ درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﮔﻮاه
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﺸﺮدهای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻈﺎرت دﯾﻨﯽ از ﺳﻮی ﻓﻘﮫﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ھﻤﺎن ،ص .(۵۹
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زﻣﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮات ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﮫﻢ اﯾﻦ دﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺆوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﯿﺚ اﺧﻼق،
ﻣﻌﺎرف ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻏﯿﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﮫﻢ اﯾﻦ
ﺷﺆون ،ﺗﻔﻘﻪ در دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺆون ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ...ﭘﺲ اول ﺷﺮط
ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮط اﺳﺖ ﺟﮫﺎنﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ را ﻏﺎﺻﺐ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و
در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺷﺎرات زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ.
ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﺟﮫﺎن داری آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ .ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ھﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط دور ﻣﯽزﻧﺪ۱ :ـ ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ۲ ،ـ
ﺟﮫﺎنﮔﯿﺮی۳ ،ـ ﺟﮫﺎنداری؛ اﻣﺎ ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق داﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
دو ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ وﻻﯾﺖ داﻧﺴﺖ.
 ...ﺣﺎج آﻗﺎ وﻗﺘﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﻓﻘﮫﺎ در ھﺮ ﺻﻮب و
ﺑﻠﺪی ﺷﺪه و ﭼﻮن راھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﮔﺮ ﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ واﻻ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری .ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺗﺠﺰﯾﮥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎز ﻓﻘﮫﺎ ﮐﺜﯿﺮﻧﺪ ،در ھﺮ ﻗﺼﺒﻪ و دھﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ...در زﻣﯿﻨﻪ ّ
ﺗﻌﺪد ،ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ
أﻣﺮھﻢ ﺷﻮری ﺑﯿﻨﮫﻢ و رواﯾﺎت ﻣﺸﻮرت ...اﺳﺖ اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ و زﺑﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ،دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ِاﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ وﺟﻮﺑﺶ از
ً
دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﻘﻮط ،اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ
اﺧﻼل در اﻣﺮ ﻣﺘﺼﺪی اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ...
ﻻزﻣﮥ اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺎج آﻗﺎ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﮫﺎ در ﻋﺮض وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ »اﻟﻔﻘﺎء
ﺣﺼﻮن اﻻﺳﻼم« و ﯾﺎ »ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮل« و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺴﺘﻔﺎدش اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
دﯾﮕﺮان در ﻃﻮل ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ در وﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﯽ و ﺟﮫﺎن داری و ﺟﮫﺎن ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﮐﻤﻞ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدن اﺋﻤﻪ† ﭼﻮن اﮐﻤﻠﻨﺪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،و در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ھﻢ ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﮐﻤﻠﻨﺪ
ﻣﻘﺪم...
 .۶وﻻﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد و ھﻤﺎن ﺑﺴﻄﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ داﺷﺖ دارد و
آﯾﮥ اﻟﻨﺒﯽ أوﻟﯽ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﮫﻢ ﭼﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻧﺒﻮت ،ﺷﺎﻣﻞ اﺋﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،آنھﺎ
ھﻢ »أوﻟﯽ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﮫﻢ« اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود اوﻟﯿﺖ )اوﻟﻮﯾﺖ( ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ از اوﻟﯿﺖ
در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺎل و اﻧﻔﺲ آنھﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و
اﻣﺎ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ رﺑﻄﯽ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﻣﺎل ﻣﺸﺮوع ﺑﺨﻮرم ،ﻓﻼن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﺮوع ﺑﺨﻮاﺑﻢ ،ﻓﻼن زن
ﻣﺸﺮوع را ﺑﮕﯿﺮم .ﻓﻼن ﻏﺬای ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﻮﻟﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ...و
ﮐﺴﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﻔﺲ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ.
 .۷اﮔﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در ﺣﺎﮐﻢ ،در اﻓﺮاد اﺷﺪ و اﺿﻌﻒ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮدی اﻋﻠﻢ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ واﺟﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ،اﻋﻠﻢ در ﺣﻘﻮق
ﺑﻮد و ﻓﺮد دﯾﮕﺮ در اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮد دﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺷﻮرا ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ زﺑﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻊ
ذﻟﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ زﻣﺎن و اﺣﺘﯿﺎج ﺷﻮد،
اﮔﺮ ﻣﺜﻼ وﺿﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ از ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی
ﺗﻘﺪم اﻋﻠﻢ در ﺣﻘﻮق را ﻧﻤﺎﯾﺪ )وﺟﻮد ﻧﺪارد( ،اﻋﻠﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
 .۸آﯾﺎ ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ،دو وﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وﺟﻪ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ وﻻﯾﺖ
دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﻋﺰل ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻪ دوم ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮدی ﻣﺴﺘﺒﺪ از ﮐﺎر درآﯾﺪ
و ﻋﺰﻟﺶ ھﻢ در آن )ھﻨﮕﺎم( ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﺬورات دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی او ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺪم
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در رﺷﺘﻪای از رﺷﺘﻪھﺎ اﻋﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اول ﻣﺪت را

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺪت ،زﺑﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد واﻻ اﺻﻠﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد
ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻣﻦ در ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدهام وﻟﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و وﺿﻊ ﻣﺰاﺟﯽام ﻗﺴﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﮐﻤﺎل آن ﻧﺪارم .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻋﺮض ﻧﻤﻮدهام .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ھﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع را و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺗﯿﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ.
و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ھﺴﺖ از ﻗﺒﯿﻞ۱ :ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ (۲
ﺷﺮاﯾﻂ رؤﺳﺎی ادارات (۳ ،ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﺎن (۴ ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆﻟﯿﺎت ﺣﺎﮐﻢ(۵ ،
وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﻠﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻢ (۶ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت ،اﻗﻼم ﻣﮫﻤﯽ ھﺴﺖ اﻣﺜﺎل ﺧﺮاج ،ﺟﺰﯾﻪ ،اﻧﻔﺎل ،اوﻗﺎف ﻋﺎم و ﻏﯿﺮھﺎ.
ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﮐﻤﮏ
١
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،اﺑﻮاب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﺪی و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره درﺑﺎره ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل ۱۳۴۹ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﺮای ﻃﻼب ﭘﺮداﺧﺖ ٢ .ﺳﺎل  ۵۲ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ،
ﻣﻮﺿﻮع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد و اﻣﺎم ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ و ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﻪای را
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر  ٣ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰوه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻤﻊ
اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺳﺤﺎﺑﯽ ،اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و رﺣﯿﻢ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ را
 -١ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۸۱ ،ج  ،۲ص ۷۴۷ـ.۷۵۴
 -٢ﺧﺎﻃﺮات دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ص .۱۱۱
 -٣درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۳۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮد ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .وی در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭘﺲ
ﺷﺮح اﯾﻦ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در زﻧﺪان ﺗﺎ اﻧﻘﻼب را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﺎل
 ۵۴ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺑﺎزار اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﮔﺮوه دوم ،ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ
١
ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﮑﺴﺮه ﺗﺎ اﻧﻘﻼب دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ
)اﻧﺠﻤﻦ( داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ق ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن اھﺘﻤﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﺪ«  ٢درﺳﺖ ھﻤﺎن زﻣﺎن )ﺧﺮداد  (۱۳۵۱در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺮ ﻓﺼﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی آﺗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﺑﻮد« ﺑﺤﺚھﺎی ﺑﻌﺪی ھﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﺳﻼم و ﻗﻀﺎ در اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ آن ھﻢ ﺟﺰﺋﯽ
از ھﻤﺎن ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﻮد ٣ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ ...» :از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﺤﺚ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ھﻢ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﻮق و
دﻗﺖ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
واﻗﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﮫﺎن
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ...ﻟﮫﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻤﻖ در
٤
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﭘﯿﺎم ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ
ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻧﺠﻒ ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮو و ﻗﻮای ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ را در راه آن ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮد...
زﯾﺮا ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﮥ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و اﺟﺮای آنھﺎ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﯾﻮغ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و آﯾﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و
 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص ۳۰۰ـ.۳۰۱
 -٢ﻧﺸﺮﯾﮥ »اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرزه« ش  ،۱۵ص .۳
 -٣ھﻤﺎن ،ش  ،۱۵ص .۱۱۱
 -٤ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ،ش  ،۱۵ص .۱۲۲
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۳۹۷

ﻓﻀﯿﻠﺖ را اﺳﺘﻮار و ﻧﺴﺘﻮه ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮداﻧﺪ ١ .اﻣﺎم در ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺳﺎل
 ۱۳۵۶ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻃﻼب و داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ از
ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺗﻌﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﻨﺪ و درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ »اﺳﻼم ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ« ٢ .در ﻧﺎمھﺎی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﺳﺎل  ۵۰ﺑﺮای
ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ -ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را داﺷﺘﻨﺪ -ﻧﻮﺷﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺮز ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم و رﻓﺘﺎر ﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﻃﻼع دﻧﯿﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
٣
اﺳﺘﻌﻤﺎرزده ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﭼﭙﺎول اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،در دوران ﭘﮫﻠﻮی،
ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاوان ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺪک ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺮوی )ﯾﺎ( ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی
)۱۳۲۲ش(
روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۲۵ ،ش.
ﺑﺨﺶ دوم از ﻣﺠﻠﺪ اول در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺟﺰاﺋﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﮐﺎرﮔﺰاری در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی اﺳﻼم.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﯾﺎ راھﻨﻤﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﮔﺮوه ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم )۱۳۲۹ش(.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری )۱۳۴۴ش(.
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )۱۳۴۸ش(.
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ .۱۳۳۸
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ )۱۳۵۵ش(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )۱۳۴۵ش(.
 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۱۸
 -٢ھﻤﺎن ،ش  ،۲۴ص .۱۵۴
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ج  ،۱ص .۹۱

۳۹۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﺮدودی ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی )۱۳۴۳ش(
ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن،
١
ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی )ﺑﮫﻤﻦ ۱۳۳۲ش(
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،ج  ،۲ ،۱ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ) ۱۳۴۴و ۱۳۵۸ش(
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ در اﺳﻼم ،ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮی) ۱۳۵۰ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺘﺎب ۱۳۹۰ق اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﺎم اﺳﺖ.
٢
ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ) ،ﺳﺎل ۱۳۵۵ش(
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن÷ ﺷﯿﺦ ﻗﻮام اﻟﺪﯾﻦ وﺷﻨﻮی ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ
اﺣﯿﺎء و ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ )۱۳۵۷ش(
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ و ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۹۷۵م.
۸۴ص.
ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ،ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﺗﮫﺮان ،رﺑﯿﻊ اﻻول  ۱۳۹۹ق ۸۴ ،ص.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اﺣﻤﺪ ﻣﻔﺘﯽ زاده.۱۳۵۷ ،
ً
ﻃﺒﻌﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺛﺎری در ﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز
ﺣﺎل و ھﻮای ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺸﺮدهای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻗﻢ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﺪف ۲۴ ،ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۹ق) .ﺣﺒﯿﺒﯽ ۱۴۴ ،ص( .
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺗﮫﺮان۱۳۵۸ ،؟۱۴۴ ،ص.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ) ،آزادی ،ﺑﺮادری ،ﺑﺮاﺑﺮی( ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،دی ﻣﺎه
۸۸ ،۱۳۵۷ص.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۷ش.
 -١روی ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ای ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﺎن و ای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﮫﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد و ﺟﮫﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ.
 -٢ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻣﺎم درﮔﯿﺮ ﺷﺪ .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺮوش
داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺮوش« در اﺳﻔﻨﺪ
 ۵۸ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آن
ﻧﻈﺮات ﺑﭙﺮدازد.
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۳۹۹

وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﯾﺮان ،ﭼﺎپ دوم ،آﺑﺎن ،۱۳۵۷
۱۴۰ص) .اﯾﻦ اﺛﺮ رد ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻮﺷﺖ(.
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ،اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ رﻓﯿﻌﯽ ،ﻗﻢ ،ﺧﺮداد  ۱۳۵۹ش،
۸۸ص.
اﺳﻼم و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن،
 ۱۳۳۷ش ۱۶ ،ص) .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری
١
اﺳﻼﻣﯽ« در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم و آزادی ،ﻣﺤﻤﻮد راﻣﯿﺎن ،رﺿﺎﺋﯿﻪ ۱۳۳۴ ،ش ۲۵۲ .ص .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ھﺪف رد
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ در ﺑﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﺪف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﻗﻢ ۱۳۵۸؟ )ﺟﯿﺒﯽ۷۸ ،ص(.
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ،رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ،
 ۱۳۵۷ﯾﺎ ۸۷ ،۱۳۵۸ص.
٢
ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ،ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰادۀ ﻏﻔﻮری ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد۱۳۴۹ ،ش.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ن .ص .ﻣﺸﮫﺪ ،آﺑﺎن  ۱۳۵۷ش ۴۸ ،ص .در
ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ آن آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ رﻓﺖ و
ھﻤﺎﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ آﻣﺎده ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮھﺎن ﻗﺮآن ،ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮآن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .اﺳﻼم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ،اﺳﻼم وﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،زن در اﺳﻼم و...
ً
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ واﺣﺪ ،ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ھﻤﻮ اﯾﻀﺎ ﺑﺤﺜﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺜﺖ
و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی داﺷﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﮫﯽ اﺳﻼم ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎج ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ،اﯾﻦ
اﺛﺮ ﭘﺮﺣﺠﻢ در ﺳﺎل ) ۱۳۵۷ﮐﺘﺎب ﮔﺴﺘﺮ ،در  ۵۴۰ﺻﻔﺤﻪ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ
از آن درﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم اﺳﺖ.

 -١اﺳﻼم و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ص .۱۰
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺆﻟﻒ ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۴۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ

ﺑﺤﺚ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ از ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﮔﮫﮕﺎه در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﻦ دوره ﻣﺠﺎل ﻃﺮح ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺘﺎب
دﯾﻦ و ﺷﻮؤن از اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ آن در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ق در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭼﺎپ ﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ آن در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ش در ﺗﮫﺮان و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ،
ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺒﻌﯽ درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻧﮑﺎر آن دارد .ﻧﻔﺲ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب
دﯾﺒﺎﭼﻪای ﺑﺮ رھﺒﺮی ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ رھﺒﺮی اﺳﺖ ،در
١
ﺑﺨﺶھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ رھﺒﺮی در ﻧﮕﺎه ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ رھﻨﻤﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآﻧﺶ
٢
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﮑﺎری ،در ﻣﺠﻠﮥ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ را در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ و
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ھﻢ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب آراء اﺋﻤﺔ اﻟﺸﯿﻌﻪ
ﻓﯽ اﻟﻐﻼة ،ص  ۱۰۰ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ھﻢ ﻣﺒﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اوﻻ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺠﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ )ﭼﺎپ  (۱۳۴۹ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺆون و
اﺧﺘﯿﺎرات وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺒﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ ﭼﺎپ ﺷﺪه )ﺗﮫﺮان(۱۳۶۹ ،
ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻻﺟﺘﮫﺎد و اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ )ﭼﺎپ
.(۱۳۴۶
دﯾﮕﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﮫﺪاﯾﺔ اﻟﯽ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﯾﺔ  ،٣و ﺳﻮم آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ در ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق ،ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ

 -١دﯾﺒﺎﭼﻪای ﺑﺮ رھﺒﺮی ،ص ۱۲۸ـ۱۴۱ ،۱۳۰ـ.۱۷۰
) -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ،رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص ﻧﻮزده و ﺑﯿﺴﺖ ،و ﻣﺘﻦ ص
۳۰ـ.(۳۸
 -٣اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دھﮥ ﭼﮫﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۰۱

ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﻓﺖ ١ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ از ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ،ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﺋﻞ
٢
ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۲ﻣﺘﻦ و رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻘﮫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬاق ﺳﻨﯽھﺎی ﻣﺘﺠﺪد ﻣﺼﺮ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺧﻮاﻧﯽھﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﺮاوان آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺪ
ﻗﻄﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺮوس ﺳﻮزﻧﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 (۱۳۸۳ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم«
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﭘﯿﺶ از
ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﺴﺨﻪای از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻣﺎم در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آن را ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﺤﺜﯽ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮده و
ﻣﺠﺪدا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺴﺨﮥ
اﺻﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،در ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۵۸ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺑﺮای وی ارﺳﺎل
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮده( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻘﮥ ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
وﻻﯾﺖ اﻟﮫﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن
ﺣﻀﺮت ،ﺑﺎ اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر÷ و در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﻘﮫﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را اﺳﻤﺎ و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ،اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮ و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﮫﯿﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان» ،ﻃﺮح ﭘﮋوھﺸﯽ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن«  ،۱۳۸۳ج  ،۲ص .(۲۳۳
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎم ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﺑﺎره
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹ﺧﺮداد  ۵۸ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از اﻻن اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﻮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺗﮑﺎء ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻣﺎﻣﺖ
و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در آن روﺷﻦ ﻧﺸﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺘﮑﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
 -١از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ص  ۱۳۶ـ  ۲۶۹ ،۱۳۷و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ،۷۱و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﺎ ص .۷۷
 -٢رﺳﺎﺋﻞ ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ رﺣﻤﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ،ﻣﮫﺪی ﻣﮫﺮﯾﺰی ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯿﻊ .۱۳۸۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪه و در اﻓﮑﺎر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎﯾﯽ از
ﻣﻮدودی و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ھﻢ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﻤﺪ
ﻣﻔﺘﯽزاده از ھﻤﺎن دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﻨﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﯾﺎ اواﺋﻞ
 ۱۳۵۸ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدش در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دﯾﻦ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺜﺖ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ از آن درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻒ ،ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﻮد را از ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﻗﻠﻤﺪاران ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن در ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﮫﺎﻧﯽ واﺣﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺮوزی ﺣﺘﯽ ھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼشھﺎی
ﻣﻨﻈﻢ ﻓﮑﺮی را ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺒﻮل از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮد .در ﺟﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺻﻒ ﺧﺎص ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻗﺪرت اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻣﺠﺘﮫﺪ
زﻣﺎن اﻟﮫﺎم ﮔﯿﺮد ،از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ دو وﻇﯿﻔﮥ اﺳﺎﺳﯽ دارد :ﯾﮑﯽ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص،
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﺮو ع ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮص و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ...ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﺎﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻃﻠﻮع اﺳﻼم و ﭘﺲ از ھﺠﺮت رﺳﻮل
اﮐﺮم ج و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ١ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﮑﺮر از اﺻﻄﻼح »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎ »ﺣﺎﮐﻢ
ﻋﺎدل اﺳﻼﻣﯽ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﮫﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره
ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
وی در ﮐﺘﺎب اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص  ۴۰۰و ج  ،۲ص ۶۵۰ـ ۶۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم دھﮥ ﺳﯽ ،و ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره
اﻧﺘﻈﺎر و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮫﺪی÷ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۱۳۳۹از ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
 -١ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم) ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر (۱۳۴۴ ،ص .۲۷۴

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﻓﻖ روﺷﻦ ،آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪاﻧﮕﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺤﻖ ـ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﺪل ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آن ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺘﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۴ق ) (۱۳۴۳ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان آﯾﻨﺪۀ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎ اﺛﺮی دﯾﮕﺮ در ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻧﯿﺰ در ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن ۷۶/۲ ،ھﻢ اﺷﺎراﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
وﺟﻮد دارد.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم )ﺑﻪ
ﺿﻤﯿﻤﮥ ﻣﺴﺄﻟﮥ آزادی ،ﺑﺮدﮔﯽ ،و رﺑﺎﺧﻮاری ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺷﻔﻖ در ﻗﻢ )و ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺖ در ﻗﻢ (۱۳۵۷ ،ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻧﮕﺮش ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﺛﺎر
»اﺳﻼم ،دﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ« اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ درﺑﺎرۀ »ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﻼم« ھﻢ در آنھﺎ ﺑﺤﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﺣﯽ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم درھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪای ھﻢ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻠﻪ از ﺣﺠﺖ ﮐﺸﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﺎل  ۵۶ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ زﯾﻨﺐ در
اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺶ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ از ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻣﺴﺘﻌﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل ) ۵۵ﻧﺸﺮ ﮐﺎﻣﻞ( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ھﻢ ﮐﺘﺎب ﺗﻘﯿﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺰارش آن را ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از
اﻗﺎﻣﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ داد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯿﻊ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﯿﺶ از
اﯾﻦ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﮑﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺸﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ از ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ داﺷﺖ .در
ﻗﻢ ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ از ﻃﻼب ﻓﺎﺿﻞ ﺟﻮان
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺤﺚ از آن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ھﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﭼﻤﺮان
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
١
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آن ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر در اﯾﺮان ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻔﮫﻮم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد را در
٢
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان وی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ،داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﺣﺠﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﺪﻋﻠﯽ
ﻗﻠﻤﺪاران ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ،
ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد .و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ اﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪھﺎ در
٣
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﻧﭽﻪ ﻗﻠﻤﺪاران ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﺛﺎر
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﭘﯿﺶ از آن رﺷﯿﺪ رﺿﺎ و ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
در ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺑﻪ رأس ﻗﺪرت اﺷﺎرهای ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣﺎ از ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در اداﻣﮥ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪﯾﺸﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﺳﮫﺮاب ﭘﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم ﭼﻤﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺤﻮل ﺷﺪه
اﺳﺖ در :ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ش ) ۲۰۰ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺧﺮداد  ،(۱۳۸۲ص .۷
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ص  ...» :۵۰۴درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد« .ص » :۵۱۳در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﺮدم
ھﻤﯿﺸﻪ آزادﻧﺪ«.
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺪاران ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۰۵

ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﺑﺮﻗﻌﯽ ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ
ﻣﻮدودی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ ۱۳۴۳ ،ش .ﻣﺴﺆول ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺘﺎب در
ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ »ﺣﮑﻮﻣﺖ را
از ﺳﻮی ﻓﺮدی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ« ﺣﺬف ﺷﻮد،
١
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻠﯿﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖھﺎ
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ
از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در روزﮔﺎران اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮزھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺪاران ﺻﻠﺢ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
۵ـ ﭘﺪﯾﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ

اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ در دوران آﯾﺖ اﻟﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۴۵اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻔﺖ
ھﺰار ﻃﻠﺒﻪ در ﻗﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .در اﯾﻦ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮز ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﺮان،
دو ﮔﺮوه از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﭙﺲ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
در ﻧﮫﺎﯾﺖ در اﻧﻘﻼب  ۵۷ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻨﺪ:
ﮔﺮوه اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواک از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدی اﻣﺎم و دﯾﮕﺮ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻤﻠﮕﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .در رأس اﯾﻨﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی  ٣و
 -١ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص .۶۳۰
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۵۵
 -٣اﯾﺸﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدرا در دو ﻣﺠﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی«ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۴۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم را ﺑﻪ ﺟﺪ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ رھﺒﺮی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﮫﻀﺖ را در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎداﺷﺘﻦ وﺟﮫﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻧﺠﻒ آﺑﺎد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﮔﺮد زﺑﺪه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﺑﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻮاری ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن داﺷﺖ .ھﺮﭼﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﻮت ﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮی ﺣﺮف اول را ﻣﯽزد .ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﻣﺒﺎرزات
ﭘﺮداﻣﻨﮥ ﺧﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻧﻘﺶﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻄﺮح و آن را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ١ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از روﯾﺪادھﺎی ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم در ﻓﺎﺻﻠﮥ
٢
ﺳﺎلھﺎی  ۴۱ﺗﺎ ۴۳ﺑﻮد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺳﺎواک ﮐﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ وی را ﺑﻪ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯽاﻣﺎن او در
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ،ﻓﺮﯾﺎدش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ٣ .آﻗﺎی ﻧﻮری
ھﻤﺪاﻧﯽ درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی اﮐﺜﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎ در
زﻧﺪان ﺑﻮد ﯾﺎ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .روﺣﯿﻪای ﭘﺮﺧﺸﮕﺮ و ﺗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ داﺷﺖ .در
ھﻤﺎن زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ داد ﻣﯽزد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ از او
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  ٤در ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺦ و ﻣﻐﺰ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ«ت ﯾﺎد ﺷﺪه
٥
ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﮥ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش  ،۲۷ص  ،۵۴رواﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص ھﻔﺪه ،درﺑﺎره ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ او در :ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰده
ﺧﺮداد ،دوره ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره دوم ،ش  ،۶ص ۲۷۲ـ.۲۸۴
 -٢ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،ص .۴۴۴
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۳۳۶ ،۲۲۰ ،۱۸۶
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،س  ،۵ش) ۴آﺑﺎن ،(۱۳۶۷ ،ص  ۳۲ﻧﯿﺰ درﺑﺎره او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی آﯾﮥ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻓﺮج اﻟﻠﻪ اﻟﮫﯿﻊ ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ .۱۳۷۳ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه زﯾﺒﺎ ھﻢ از ﺧﺎﻧﻢ
دﺑﺎغ در ﺑﺎره دورۀ زﻧﺪان وی و ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ در ﺗﺴﮑﯿﻦ او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص .۷۸
 -٥ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ اردﮐﺎﻧﯽ ،ص  .۳۹آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎع ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۰۷

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راه ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﻦ زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ و آزادی ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ،از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺎم و ﭘﺬﯾﺮش رھﺒﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد؛ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎه ﺧﻮد
اﻗﺪامھﺎی وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﭼﮫﺮهھﺎی
زﯾﺎدی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﭼﮫﺮهھﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻔﺘﮥ اﻣﺎم و
از ﻣﺒﺎرزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ١ .اﻣﺎ در ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ از اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ آن
ﻗﺪر ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻋﻮاﻃﻒ دروﻧﯽ را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ھﺴﺖ اﺑﺮاز ﮐﻨﻢ ٢ «.وی
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل ۱۳۴۹ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ ﭘﺎره ﭘﺎرهام ﮐﻨﯿﺪ ،ھﺮ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮﻧﻢ ﻧﺪا ﻣﯽدھﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ  ٣از اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﺷﯿﺮاز ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻮج اﺗﮫﺎم »ﺧﺎنﮔﺮاﯾﯽ« ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ج  ،۲ص ۵۹۱ـ ۶۵۵ﻓﺼﻞ :ﺳﻌﯿﺪی از ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت .وی ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۰۸در ﻧﻮﻏﺎن ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد( در  ۲۱ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮت اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺒﯽ از
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی او ﺑﺎ ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن در زﻧﺪان آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۵ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺘﺎب ﺧﻠﻘﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی و دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و
آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ و آن را رد ﻣﯽﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ آزادی ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺤﺚھﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن دو در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد ...ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺟﺰو ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ،ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ .ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه ،ج  ،۱ص.۲۹۳
 -٢ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ص .۲۰
 -٣اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎواک وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۱ﺷﮫﯿﺪ
ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان .۱۳۷۶ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰوۀ »وﺣﺪت اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی« از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﮫﺮان (۱۳۵۹ ،اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی و
ﻣﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻔﺼﻞ اوﺳﺖ.

۴۰۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وی را در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،ﺳﮫﻢ اﯾﻦ رادﻣﺮد را در ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ١ .ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻏﯿﺎﺛﯽ
ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ٢ .وی در ﺳﺎل ) ۴۵ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ( ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺗﻨﺪ
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ٣ .اﻣﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﺻﻠﯽ وی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت او
ﮔﺮدﯾﺪ در ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻮد .اﺗﮫﺎم وی ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺪور ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮای
اﻓﺸﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻤﺎری از اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد ٤ .ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﻌﯿﺪی در دﻓﺎع از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ۴۷ـ ۴۹ﮐﻪ اوج ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺎھﯽ ﺑﻮد ،از وی
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد .وی در ﺷﺐ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱
ﺧﺮداد  ۴۹در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ٥ .ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺎرزه از وﺿﻌﯿﺖ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز در اﯾﻦ ﺳﺎل )ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک( ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻋﺪه آنھﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮدﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ھﻢ در ﻣﺸﮫﺪ
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺷﺪه و ﻋﻠﯽ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ھﻢ ﻣﺘﻮاری اﺳﺖ .ﺳﻌﯿﺪی را ھﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻨﺪ
ﻣﺎ اﻧﺠﻤﻨﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻨﯿﺎد رﻓﺎه ...آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎزرس آن
٦
اﺳﺖ«.

 -١ﮔﺰﯾﺪه از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻋﺮوج از زﻧﺪان ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی.
 -٢درﺑﺎره ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی ،ص ۵۲ـ.۵۴
 ٣ .ھﻔﺖ ھﺰار روز ،ج  ،۱ص ۲۷۰ـ.۲۷۱
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۱ص ۳۶۸ـ .۳۷۰ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را اﯾﺸﺎﻧﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ اﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران ﺷﻤﺎره  ۳۲ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ص ) ۲۴اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﭼﮫﺮه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﻌﯿﺪی رادر وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(.
 -٥ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻋﺮوج از زﻧﺪان ،ﻣﻘﺼﻮد رﻧﺠﯿﺮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۵
 -٦ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۳۶۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۰۹

ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ١ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻼﺗﯽ۱۳۰۹) ،ـ اول اﺳﻔﻨﺪ  ٢ (۱۳۶۴ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ٤ ،٣ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﯾﺰدی ٥ ،ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ٦ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ١ ،ﻻھﻮﺗﯽ ٢ ،ﻣﻮﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﻨﯽ،

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج  ،۲ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ھﺎﺷﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف۱۳۷۶ ،
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وی در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻨﺎد اﯾﻦ دوره ھﻮﯾﺪاﺳﺖ .ھﺎﺷﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ھﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه داﺷﺖ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ( و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺸﺖ در رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ دﺳﺖ از ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﯾﺎران اﻣﺎم...
ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص  .۱۹۴در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ روﺣﺎﻧﯽ رژﯾﻢ ،ھﺎﺷﻤﯽ از ھﻮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ .ﺗﮑﯿﻪ او روی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از او داﺷﺖ ،روی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋه داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در ﺳﺎل  ۴۷در :ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج ،۱
ص  .(۴۱۷وی در ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او در  ۴۸/۹/۱۱اﺳﺖ .وی ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﺻﻼ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﺤﺮک ﻧﺪارد ،ﭼﺮا در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻇﻠﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﯿﻢ.
 -٢درﺑﺎره او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۶ ،
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک دﻓﺘﺮ » ۲۷ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪﯾﺰادۀ
ﻣﺤﻼﺗﯽ« دو ﺟﻠﺪ .ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وی از ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﮐﺎﻣﻼ درﺧﺸﺎن و ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
 -٣درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد.۱۳۸۵ ،
 -٤ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۰۴در ﺑﺮوﺟﺮد( ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺤﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن
را درﯾﺎﻓﺖ .ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ در ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﯾﺸﺎن در ﻗﺮوه و ﺑﯿﺠﺎر اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﺲ
از اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻞ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﻮء و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم« ﮐﺮده و ﺑﺎ »ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮد ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ھﺴﺘﻪھﺎی ﺑﺮاﻧﺪازی در آﻧﺠﺎ ﻧﻀﺞ« ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۹۹
 -٥ﺧﺎﻃﺮات وی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٦از ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺎم و اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را در دو ﺟﻠﺪ )ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎﯾﻪ
 (۱۳۸۰ ،۱۳۷۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .وی در  ۱۳۸۲/۹/۵در ﺗﮫﺮان ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

۴۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﮫﯿﺪھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ٣ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺪرزﮔﻮ  ٤ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
ﺟﻌﻔﺮی ٥ ،ﻣﮫﺪی ﺷﺎه آﺑﺎدی ،ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ  ٦ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ٧ ،ﺟﻌﻔﺮیﮔﯿﻼﻧﯽ،

درﮔﺬﺷﺖ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪی ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۷آذر )ﺳﻮم ﺷﻮال(
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ او از ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( اﺳﺖ.
 -١ﺧﺎﻃﺮات وی ﮐﻪ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻻھﻮﺗﯽ اﺷﮑﻮری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز اﯾﻦ دورۀ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی را
در ﻻﺑﻼی اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎواک
در ﮔﺰارﺷﯽ در آذر  ۵۱ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻻھﻮﺗﯽ اﺷﮑﻮری ﺧﻤﯿﻨﯽ را در ﺣﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﺎھﺮ ھﻢ
ﺷﺪه واﻧﻤﻮد ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص  .۲۴۲وی در روزھﺎی ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻋﻼﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﺪﻧﮥ ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ.
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۵ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۱۰ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
.۱۳۷۸
 -٥درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزات داﻣﻨﻪ دار وی در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزار ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ در
ﺑﺎره ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﮫﺠﻪ او در :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص ۳۷ـ.۴۱
 -٦درﺑﺎرۀ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۱ ،
 -٧وی ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم وارد ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ و
در ﮐﻨﺎر ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺷﺠﻮﻧﯽ ،ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ و ...از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ وی را ﺿﻤﻦ اﺳﻨﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ )ﯾﺎران اﻣﺎم...
ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  (۲ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی را در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ
در ﺳﺎل ) ۴۷زﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺑﻮدن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﺎھﻨﺮ و ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
وی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ درﺑﺎره »ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺒﺎرزه در
اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﻼم« ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ درﺑﺎره »ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺒﺎرزه
در اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﻼم« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ )ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص  ۳۴۱ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
آن(.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۱۱

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻋﺒﺪوﺳﺖ ،ﻓﺎﮐﺮ  ١و ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه و ...ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن
٢
ﺣﻮزه و ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آوردﯾﻢ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
اﺳﻨﺎدی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻨﻮز اﺳﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎواک آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ھﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٣ .آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﺸﮫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی
اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮده و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻃﻼب ﺟﻮان در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮی او ﺷﺎﮔﺮدی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ از ﻃﻼب ،ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ
ً
ﻣﺸﮫﺪ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه وارد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻊ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻨﺒﺮی آن روزﮔﺎر ﻣﺸﮫﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آنھﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮھﻤﺎت و اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﺒﺮی ،در ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺪک
 -١آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ،ﺳﺎلھﺎی ﻣﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در
ﺷﻤﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻠﺒﮕﯽ را در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺠﺰ درس ،از ﻣﻨﺒﺮھﺎی
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺘﻪ )ح ﺳﺎل  ۱۳۳۵ش( در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎﻟﮫﺎی ۴۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻨﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺸﺎن در :ﯾﺎد ،ش  ،۱۴ص ۶۴ـ .(۶۵آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۴۳ﺑﻪ
ﻗﻢ آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺳﺎل  ۵۲دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۵در زﻧﺪان ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از رھﺎﯾﯽ از زﻧﺪان ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﮫﺮھﺎ داﺷﺖ .وی ﻋﺼﺮ روز  ۲۱ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۳۸۸در ﻗﻢ
درﮔﺬﺷﺖ.
 -٢اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ اﻓﺰود ﺑﻌﻀﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﮫﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﺛﺎر
ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺮه زن در آﺋﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۴۹ ،و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ(،
رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ )درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی رﺑﺎﻧﯽ
اﻣﻠﺸﯽ ،ﺗﮫﺮان (۱۳۸۰ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺠﻮﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ )ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ و ﯾﮏ ﺳﺎل
در اﯾﻼم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد( .ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ،ﻣﮫﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺪ آﺑﺎد ھﻤﺪان ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۲۶۳ـ.۲۶۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ و اﻗﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﺎن از
آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮوت و ﺷﺄن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻔﻮذ آنھﺎ در آن ﺳﺎلھﺎ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای از ﭼﺸﻢ ﻗﺸﺮی از ﺳﻨﺘﯽھﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﻀﻼی ﺟﻮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ١ .آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪی ﮐﻪ از
 -١دوﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﮫﺪوی راد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺸﮫﺪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﺳﺨﻦ از ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس و ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ،اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ دﯾﻨﯽ و
ﺟﮫﺎﻧﯽ آن دﯾﺎر در روزﮔﺎران ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی ۳۸ـ ۵۷ﺑﺪون ﯾﺎد و ﻧﺎم ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ـ ﮐﻪ
در آن روزﮔﺎر در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺿﻼن ،ﻋﺎﻟﻤﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ »ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ آﻗﺎ« ﯾﺎ »آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای« ﺷﮫﺮه ﺑﻮد
ـ اﺳﺘﻮار و ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ـ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ـ در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺎهھﺎی
ﻓﺮﺟﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎل  ۵۷از ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ »ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﺨﺖ اﺳﺘﻮار و دﻗﯿﻖ
ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻮزوی ﻣﺸﮫﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﯾﮑﺴﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی در »ﺟﻤﻮد
ﻓﮑﺮی« و »ﺧﻤﻮد ﻋﻤﻠﯽ« ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺠﺎھﺪ و ﺑﯽﺑﺎک ﻣﺸﮫﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﻣﯽ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،واﻋﻆ
ﺷﮫﯿﺮ و ﺧﻄﯿﺐ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای .اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺖ آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﺰرﮔﻮار )ﻣﺤﺎﻣﯽ و ﻃﺒﺴﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ( را در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮی آن دﯾﺎر ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ .آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﮫﺎدی ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان از ﻣﯿﺎن ﺣﻮزوﯾﺎن واﻗﻌﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺳﺎز و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ و از اﯾﻦ روی
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﺳﺎواک .در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ دو ﺧﺎﻃﺮه از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮهھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ:
۱ـ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرش در )ﺑﺎﻻ ﺧﯿﺎﺑﺎن ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎدری و اﮐﻨﻮن ﺷﯿﺮازی( ﻣﻐﺎزه ﭘﺎرﭼﻪ
ﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »رﺟﺎﺋﯽ« )ﻓﺮدی ﺑﻮد ﺳﺎواﮐﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرو و وﻗﯿﺢ و
ﺑﯽﺷﺮم( ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ھﺸﺪار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﮐﻪ »وھﺎﺑﯽ« اﺳﺖ )در آن روزھﺎ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز
ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺧﻠﻮت ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻧﻤﺎز واﻗﻌﺎ اﻋﺠﺎب آور و ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺮای ﺳﺎواک
وﺣﺸﺖ زا ﺑﻮد(.
۲ـ در ﻣﺪرﺳﮥ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
اﺧﺘﺮی را ﮐﻪ درﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ و ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺖ و ﻟﻤﻌﻪ را ﺑﺎ ﻋﻤﻖ درس ﻣﯽداد ،ﻓﻘﻂ ﺟﮫﺖ ﯾﺎد
ﮐﺮد ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی و ﻃﺮﻓﺪاری از آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎی
واھﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﮫﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺸﮫﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬارم ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وی آﻧﮕﺎه ﺟﻠﻮه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی آن روز
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺠﺎھﺪ« و »ﻗﺎﻋﺪ« ﺑﺮای ﺻﻒ ﺑﻨﺪی در ﺣﻮزه ﺗﻌﺒﯿﺮ راﯾﺠﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ »ﻗﺎﻋﺪان« ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮏ
ﺧﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎورم ،در ﻣﺪرﺳﮥ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .آﯾﮥ
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﻦ اﺟﺮا ﻋﻈﯿﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﺿﺎع ﭘﺲ اﺳﺖ و ﮐﻼم
ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮاد ﻣﺠﺎھﺪان ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﺑﺪر و اﺣﺪ و ...اﺳﺖ و ﻧﻪ اﯾﻦ
آدمھﺎ ﮐﻪ ﻋﺮﻋﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪ را آوردم ﺷﺮﻣﻨﺪهام و ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ وﻟﯽ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻮ ﺿﺪ ﺗﺤﺮک و ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﯿﺎم و ﺟﮫﺎن آن روز ﮔﻮﯾﺎ ﻻزم ﺑﻮد(.
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای روزھﺎی ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ وﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺪرس ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﯿﺮزا ﺟﻌﻔﺮ ،و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﺠﺪی در
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ اﺑﺪال ﺧﺎن و آﻧﮕﺎه در ھﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺷﻮر ،ﺣﺮﮐﺖ آﻓﺮﯾﻦ و ﺟﮫﺖ دھﻨﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺳﭙﯿﺪﮔﺸﺎ و
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز.
در ھﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻦ آن ﺑﺎب ﺣﺎدی ﻋﺸﺮ ﺑﻮد،
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﺤﺚھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ .ﺑﺤﺚ وی از ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﮐﻪ در روز اول از ﻣﺮﺣﻮم
ﱠ
ّ
ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮۀ
ﺑﺎزرﮔﺎن و ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺎزی وی ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ِ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﻧﺪازه اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺮاﻣﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻀﻮر روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ و »از
ژرﻓﺎی ﻧﻤﺎز« و »ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺎب ﺻﺒﺮ« ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺤﺚھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﮫﺖ دھﻨﺪه و ﺗﺤﺮﯾﻒ
زدای ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء .روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و وی
از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺎرﯾﺎن و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد وی »ﻧﻐﻤﻪھﺎی ﺑﻠﺒﻼن ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻗﺮآن«
ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداد و در ﻻﺑﻪ ﻻی آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﯾﻪای را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ دﻟﭙﺬﯾﺮ.
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی وی ﺑﻮد» .ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮآن«
ﻓﺸﺮده ﺑﺤﺚھﺎی ﯾﮏ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻇﮫﺮھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ و آﻧﮕﺎه وی ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آورده ﺑﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ای ﮐﺎش آن
ﺑﺤﺚھﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮارھﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮدد و ﻧﺸﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺤﺚھﺎی ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﭘﺮﺷﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﯿﺎر
وﻟﺘﻐﺮﺑﻠﻦ ﻏﺮﺑﻠﺔ« آن در ﮔﻮﺷﻢ
ﻟﺘﺒﻠﺒﻠﻦ ﺑﻠﺒﻠﺔ
ﺑﯿﺪارﮔﺮ ﺑﻮد .ﻣﻦ ھﻨﻮز آھﻨﮓ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺗﮑﺎن دھﻨﺪۀ »
ﹼ
ﹼ

اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻠﺴﻪھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻨﺰل آن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﻞ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ،ﻣﺒﺎرزان ،ﺟﮫﺎدﯾﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن ،و ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺠﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮ ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ دورهای در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از آنھﺎ
را دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯿﺎن ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ و درس آﻣﻮز درﺑﺎره ﻓﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﮫﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای آن روز ﺑﺸﺪت »ﻣﺤﺴﻮد« ﺟﺒﮫﮥ ارﺗﺠﺎع و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ »ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺐ« ﺑﻮد .ﺗﮫﻤﺖ
»وھﺎﺑﯽﮔﺮی« را آﺧﻮﻧﺪھﺎی ﺑﺎ ﻣﻐﺰھﺎی ﭼﺮﮐﯿﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭼﺮوﮐﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﯿﺦ÷ ﮐﻪ از ﺳﻮاد ﺑﮫﺮهای ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻری ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد ،اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ و
دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻨﮑﻪ وی در ﻧﻤﺎز ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻨﮏ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻠﻮ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و...
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻠﮑﻪ »ﻣﺮادی« ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻮزوﯾﺎن ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﺧﻮد ﺑﺎرھﺎی ﺑﺎر در ﺟﮫﺖ دﻓﺎع از ﺷﺄن و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻓﻀﻞ و ﻓﻀﯿﻠﺖ وی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ دﻋﻮا
ﮐﺮدهام .ھﯿﭻ از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮم ،ﺗﺠﻠﯿﻞ ،ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎد و ﻣﻔﺴﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از وی را ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺼﺪر ﺑﻮد ﺑﻪ »آﺳﯿﺪﻋﻠﯽ آﻗﺎ« و ﮔﺎه آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای .اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ھﻢ ﺑﯿﺎورم .ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روزی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﺪ در
ﺻﺤﻦ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت رﺿﺎ÷ روی ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم .ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺣﻠﻘﻪ
زده ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻻﻣﺎل و ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻋﺸﻖ اﯾﻦ آﻗﺎﺳﺖ .آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﻦ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ھﻤﺎن آﻗﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮫﻤﺖ »وھﺎﺑﯽ ﮔﺮی« زد.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ آن روزﮔﺎران اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺟﮫﺎدی ،ﺣﺮﮐﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮥ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﮑﺮی ،ﯾﮑﺴﺮ
در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻗﺪرت وی ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻧﮑﺎر ﺣﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﮔﺮدان
وی ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ وی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻃﻠﺒﮕﯽ و دوران ﺟﻮاﻧﯿﻢ را در آن ﺣﻮزه و در ﮐﻨﺎر ﻣﻀﺠﻊ ﺷﺮﯾﻒ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ـ ﻋﻠﻴﻪ آﻻف اﻟﺘﺤﻴﺔ و اﻟﺜﻨﺎء ـ ﮔﺬارﻧﺪهام آن روزﮔﺎر ﻣﺸﮫﺪ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ،ﻓﮑﺮھﺎ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن و...

ﺧﺎﻃﺮهھﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارم ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ آوردهام .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺪﯾﺸﻪ آن
ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﭙﺮداﺧﺘﻢ ،از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ،ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ
ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﻣﺒﺎرز ،و ...ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ .دوﺳﺘﺎﻧﻢ از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮات
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺚھﺎی دورهای را اﯾﺸﺎن ﺿﺒﻂ
ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﺸﺎن(.
آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻧﮫﻢ ﮐﺘﺎب ھﻢ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺖ :آﻗﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺤﺮﮐﺎت دﺷﻤﻦ را زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺿﺮﺑﻪھﺎ را دﻗﯿﻖ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر .ﺳﺎﻟﯽ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ÷ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد را ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺑﺮق ﮐﺸﯽ ﻣﻮﻗﺖ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درس ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت از ﺳﺎل  ۴۷در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﺷﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﯿﺮزا ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۴اداﻣﻪ داﺷﺖ ١ .ﺗﻮﺟﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ادﺑﯽ و ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و ورود او در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﻪ ﺣﺪی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ھﻮاداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺟﻤﻊ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ٢ .وی
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۹/۲/۹در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺗﮫﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺰارش آن را ﺳﺎواک در
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ آورده اﺳﺖ ٣ .ﺗﺮﺟﻤﻪ دو اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۱۳۵۰
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﺗﺤﻮﻻت ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﮫﻀﺖ
آزادی ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ،و دﯾﮕﺮی ﮐﺘﺎب ﺻﻠﺢ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ »ﭘﺮﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮥ
روﺷﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن در آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روﺿﻪ و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﭼﺮاغھﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﻪای ﺑﺮقھﺎ
را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺰاداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎل و ھﻮاﯾﯽ ﮐﺎذب دﺳﺖ دھﺪ و اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ...اﻣﺎ اﻣﺸﺐ ﺑﺮقھﺎ را ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﮫﺎی ﻣﺎ آ ﮐﻨﺪه از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﺳﺖ و ﺳﯿﻨﻪ ھﺎﯾﻤﺎن از ﻏﻢ ﺷﮫﺎدت
ﻋﻠﯽ÷ ﻣﯽﺳﻮزد و در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد زﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ...ﭼﻨﺎن ﺷﺪ و ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺷﺐ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎواک ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰدور آھﻨﮓ آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺟﻮ را ﺑﮫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ
و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ را ...اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ اﯾﻦ را از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺸﮑﻮک درﯾﺎﻓﺘﻢ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮدم ...ﯾﮏ
ﺑﺎر ھﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺘﯽ در ﺿﻤﻦ رھﻨﻤﻮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﺎواک ھﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﺑﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ زور و ﻗﻠﺪری و ﺑﺪون دﺳﺖآوﯾﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮا
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -١ﺷﺎھﺪ ﯾﺎران ،ﺷﻤﺎره  ،۳۵ﻣﮫﺮ  ،۹۸ص .۳۸
 -٢ھﻮﺷﻨﮓ اﺳﺪی ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه در زﻧﺪان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن. .
ﻋﺎﺷﻖ اﺧﻮان )ﺛﺎﻟﺚ( ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺷﮫﺮﯾﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺧﻮان و ﺳﺎﯾﻪ را ﻗﻄﻌﺎ ﯾﺎدم ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
آنھﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻌﺮھﺎی آنھﺎ ،ﺷﻌﺮھﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺷﻌﺮھﺎ را
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ در ﻋﻤﺮم زﯾﺎد روﺣﺎﻧﯽ و آﺧﻮﻧﺪ ﻧﺪﯾﺪم .وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﻮد وﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﯾﺎدم
ﻧﻤﯽرود ،دم ﻏﺮوب اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻠﻮل ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻤﺎزش را اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ زﯾﺮ
ﻟﺐ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ (۱۳۸۷
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص ۱۲۱ـ.۱۲۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺎرﯾﺦ« )ﺗﮫﺮان (۱۳۴۸ ،ﮐﻪ ھﺮدو ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﯿﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ رﺟﺎل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ دو ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﯾﺸﺎن ھﻢ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺎده ﺷﺪه و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺲ از ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺠﺮ
ﺷﻤﺎره  ۲و  ۳در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻮزه اوﮐﻼھﻤﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ در اول ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۶ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
در ﺟﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺒﺎس واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ و
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﺎﻣﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد .واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ و ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ
دوﻟﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ اﯾﻨﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎواک ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮده و اﯾﺸﺎن
ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﺰوهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﺎﻣﯽ ،ﺷﺮﺣﯽ از ﺗﻼشھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺸﮫﺪ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺟﺰوه ﯾﺎد ﺷﺪه داﻣﻨﮥ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﮫﺪ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه در ﺳﺎل  ۵۶اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻋﺒﺎس
واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ و ﻣﺤﺎﻣﯽ را ﻣﺴﺆول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﮫﺮﯾﮥ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﻼب ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻌﯿﻦ
ﮐﺮد ١ .در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺟﻨﺎح روﺣﺎﻧﯿﻮن اوﻗﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن آﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از رژﯾﻢ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮﻏﺎﻧﯽ و
٢
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ داﺷﺘﻪ و راﺑﻂ ﻣﯿﺎن
اﻣﺎم و آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ھﻤﺎن روز ،ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﺒﺮی و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻣﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد .وی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺤﺚ از »اﺧﺘﻨﺎق و ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر
دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮫﻮد و ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ و ﺗﺴﻠﻂ آنھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ص .۳۴۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪی در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﺎھﺪ ﯾﺎران ،ش  ،۳۵ص .۳۷

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﻘﺎﺻﺪ آنھﺎ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ اﺳﺖ« وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻗﺎی
١
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻌﺜﺖ و اﻧﺘﻘﺎم )ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  (۴۳/۹/۲۹ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ٢ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﻗﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ،ﺗﻘﻮﯾﺖ رھﺒﺮی و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم و اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ٣ .ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻃﻼب ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ،
ﺣﺠﺘﯿﻪ ،ﺧﺎن و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی÷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎوز ﺳﺎواک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ
٤
ﺳﺎل  ۵۴ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،ھﺮ از ﭼﻨﺪی ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎواک ﻗﺮار داﺷﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻃﺎﯾﻔﻪای از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﻮده و ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در زﻣﺮۀ اﯾﻦ اﻓﺰاد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪوﻗﯽ  ٥ﺷﮫﯿﺪ
 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ....ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص .۲۶۲
 -٢ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺎﺣﺖ آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻌﺜﺖ و اﻧﺘﻘﺎم و ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه
آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص ۲۷۸ـ .۲۸۳آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ھﻢ ﺑﺮای ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﻋﺎﯾﯽ ،ﭘﺲ از آن در ص  ۶۴و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎم اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٣ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ را ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﻓﺮاد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ :آﯾﺎت و ﺣﺠﺞ :ﻣﻨﺘﻈﺮی ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ
و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ،ﻋﻠﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،اﺣﻤﺪ آذری ،ﻣﮫﺪی
ﺣﺎﺋﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۱ص ) ۱۸۶ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دھﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدهاﻧﺪ،
اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺮی اﺻﻼح ﺣﻮزه« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) .ھﻤﺎن،
ص  (۲۱۰در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﮐﺎر آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح و ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﺑﻌﺜﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻣﺼﺒﺎح ،دﻋﺎﯾﯽ و ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﺮدو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ :ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
.۱۳۸۱
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۲ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ۱۳۷۷ ،و ﻧﯿﺰ :ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﮫﻼ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۷۸ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺧﻮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺪوﻗﯽ را در ﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ

۴۱۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﯿﺪاﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪﻧﯽ ١ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ٢ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ  ،٣ﺷﮫﯿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ ٤ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه  ،٥آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﻋﻠﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ و
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪه و در ﻗﻢ اﺳﮑﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﻠﻘﮥ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﯾﻦ اﻓﺮاد ـ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدن از ھﻤﮥ آنھﺎ واﻗﻌﺎ
دﺷﻮار اﺳﺖ ـ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻧﺠﻒ ﺑﻮده و اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ،از ﺳﺎل  ۵۲ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺷﻤﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪھﺎی ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۲و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮھﺎی اﯾﻦ
دوره ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۵۶داﻣﻨﮥ
وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﺳﻮ

ھﻤﺮاھﯿﺶ ﺑﺎ اﻣﺎم و ﻧﻘﺸﺶ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎلھﺎی  ۴۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،س  ،۳ش
۵۲ـ.۵۳
 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۴ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۱۳ﺟﻠﻮۀ ﻣﺤﺮاب ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
 .۱۳۷۸وی از ﺳﺎلھﺎی  ۴۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺻﺪﯾﻖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ
در ﺟﮫﺖ ﻧﺰدﯾﮏﮐﺮدن اﻗﺸﺎری از ﻣﺮدم ھﻮادار ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎح
ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ص ۲۱۲ـ ۲۳۰وی ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در رھﺒﺮی
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
 -٣داﻣﻨﮥ ﻣﺒﺎرزات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ و ﻧﻘﺶ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎم در اﺻﻔﮫﺎن ،در اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در
ﭘﺮوﻧﺪۀ وی در ﺳﺎواک ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک
) (۱۹ﺧﺎدم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۸۰ ،
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۱۰ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
 ،۱۳۷۸ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ درﺑﺎره روشھﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﺣﻮم دﺳﺘﻐﯿﺐ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۲۵۳
 -٥در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه) ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ(۱۳۸۰ ،

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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و رﻓﺖ و آﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ
١
ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﺰود.
ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﻨﻈﻢ و رﺳﻤﯽ آن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،و
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﻣﺤﻮر اوﻟﯿﻪ آن ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دوازده ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۴۹ش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﻮدن
٢
اﯾﺸﺎن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﯾﺎت رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد.
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻓﻀﻼ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ـ
در ﯾﺎزدھﻢ ﺧﺮداد  ۱۳۴۹ـ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ،ﺟﻨﺘﯽ ،ﺧﺰﻋﻠﯽ ،رﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮازی ،ﺷﺎه آﺑﺎدی ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی و
٣
ﻧﻮری ھﻤﺪاﻧﯽ.
اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺗﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻀﻼی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﻔﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن زﻣﺎن
ﺗﻌﺪاد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻓﺮاوان ﺑﻮد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ ،ﻧﺎﻣﺸﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮد :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﻧﻮری
ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،اﺣﻤﺪ آذری ﻗﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﻃﺎھﺮی
ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ﻃﺎھﺮ ﺷﻤﺲ ،ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺮﻋﯽ ،رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ،
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﺣﺮم ﭘﻨﺎھﯽ ،ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺑﻨﯽ ﻓﻀﻞ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ،
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺰدی ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ،ﺳﺎواک ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪادی ﻣﻌﻤﻢ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺎﻣﺒﺮده رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج
 ،۲ص .۹۹
 -٢ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص ۱۷۸ـ.۱۷۹
 -٣ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ج  ،۱ص .۲۶۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻧﺠﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،اﻧﺼﺎری
ﺷﯿﺮازی ،و ﺷﺎه آﺑﺎدی ١ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﺎن  ،ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز
ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎن در ﺗﮫﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮدو
ﺗﺸﮑﻞ ،در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮫﻤﯽ در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼب
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮوه دوم :ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۴۴ﻧﻘﻄﮥ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن را روی ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی اﺳﻼم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﻧﮫﺎدھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﺿﺪ دﯾﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ ﮐﻪ
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻓﮑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﺸﺎن دادن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ،از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در رأس اﯾﻦ ﮔﺮوه از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن را در ﻓﺼﻠﯽ ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺗﮫﺮان ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺣﻮزوی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮزخ ﻣﯿﺎن
ﺣﻮزهھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺳﻨﺖھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﮫﺮان و اﻓﮑﺎر ﻣﺪرﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ دھﻪ از زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن و ﭘﺲ از آن در ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﻌﺮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﮫﯽ ﻗﻤﺸﻪای در اﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﻨﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺎﻟﺒﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ رﻧﮓ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف
دﯾﻨﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻏﺮﺑﺰده اﯾﻦ دوره از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎز دارﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ
ھﻤﮕﯽ درﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
ﯾﺎ ﻧﺠﻒ داﺷﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه
ﺗﮫﺮان در اﯾﻦ دوره ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﮫﺮان

 -١درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻨﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ج  ،۱ﺻﺺ ۳۳۶ـ.۴۳۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ھﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل،
ھﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ را ﮐﻪ از ﻧﺠﻒ ﯾﺎ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽداد.
۶ـ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ و ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه

آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﮫﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﮫﺮهای
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ ﻓﻘﮫﯽ ﻗﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ در دھﻪ ﺳﯽ و ﭼﮫﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﭽﺎه،
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ داﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺖ ،در
ﭼﮫﺎرﭼﻮب وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺮﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﮫﺮان ،ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻢ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﺑﻪروزﺗﺮ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻃﺮف دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی درﺑﺎره ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﮫﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﻓﮑﺮی،
ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ داﺷﺖ و در روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۳۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﮐﻪ
از ﻗﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ وی در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد
ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﺑﻪ آن راه ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮد
ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ،ﺳﺒﻂ اﻟﺸﯿﺦ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﻗﻤﯽ
ﺑﺮادر ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺸﺎورزی وﻗﺖ ،ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ( ،ﻣﮫﻨﺪس ﺷﮑﯿﺐ ﻧﯿﺎ ،ﻣﮫﻨﺪس ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ .در اﯾﻦ
ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اراﻧﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ و ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺴﻔﻪ
١
ﻣﻼﺻﺪرا ﭘﺎﺳﺦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،در رأس ﮔﺮوھﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی،
ﻣﺒﺎرزۀ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد .وی
ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی آورد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،او در ﺳﺎل  ۱۳۴۳در ﺟﺎﯾﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺲﮐﻪ
 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۲۹

۴۲۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﻣﺄﯾﻮﺳﻨﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
روی ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ روی اﯾﻤﺎن آنھﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن و وﻋﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﻣﺮدم از ﻣﺒﺎرزه
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ را اﻣﯿﺪوار ﺳﺎزﯾﻢ و روﺣﯿﮥ آﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ١ .در ﺳﺎل ۵۳
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺲ از ﺳﺘﺎﯾﺶ از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وی ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻮل
ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم راهھﺎ را ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری اﻓﮑﺎر و ھﺪاﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ،راهھﺎی دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺟﻮش
و ﺧﺮوشھﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ،و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ راھﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ھﻨﻮز ﻓﮑﺮم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ٢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ وی در
ﺳﺎل ۱۳۵۲ﺑﻪ دﻋﻮت ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻼب ،ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﺴﻠﯽ از ﻃﻼب ھﻔﺘﻪای دو روز ﺑﻪ
ﻗﻢ آﻣﺪه و ﺟﻠﺴﺎت درس و ﺑﺤﺚ ﺧﻮﯾﺶ را داﯾﺮ ﮐﺮد  .٣ﺻﻮرت ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺸﺎن در
ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻨﮫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﯿﺎدی اﻋﺘﻘﺎدی و ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮد.
درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻓﺮاوان ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
آﺛﺎر ﺷﮫﯿﺪی ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺷﻮار آن روزﮔﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ وی را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ
ﺣﺠﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮردی ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺠﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .درﺳﺖ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۲۰ﺑﺤﺚ ﺣﺠﺎب ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در
ﺳﺎل  ۴۸ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب را ﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﺎدری در

 -١اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۱۵۳
 -٢اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۲۲۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص  ،۱۱۱ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآن
درسھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪی ،اﺣﻤﺪ ﯾﺰدی ،و ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی آزﻣﻮﻧﯽ ھﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﻼب زﺑﺪهای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
در رﺷﺘﻪھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۲۳

ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل  ۵۷ﺑﻪ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺣﺠﺎب ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺎپ ﻣﮑﺮر ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻃﯽ ﯾﮏ
١
دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ اﺛﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﺬھﺒﯽ دارد.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺣﺠﺎب ﯾﮑﯽ از دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮد ٢ .اﺻﺮار
رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان ﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻪ
َ
ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻐﺎم داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺒﺎر را درﺑﺎره ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮥ اﺳﻼﻣﯽ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ
٣
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ( اﻋﻼم ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ ﺷﺎه داد.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺟﺰوهای ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﺣﺠﺎب در ھﯿﺠﺪه
ﺻﻔﺤﻪ در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ٤ .ﺧﺎﻃﺮات ﮐﯿﺎ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ھﻤﺴﺮ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﺠﺎب در روز  ۱۶ﺷﮫﺮﯾﻮر) ۱۳۵۷روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ( ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺗﮫﺮان ﺷﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺻﻒ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ

 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ راھﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ص  ،۸۵آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ از واﻗﻌﯿﺖھﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻘﻼب و روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﻘﻼب و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﺮدم و ﻋﻼﺋﻖ ﻋﺎﻟﯿﻪ آﻧﺎن در
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﭼﺎدر و ﻣﻘﻨﻌﻪ و روﺳﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﭼﻤﮫﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در ﺑﺎره ﺣﺠﺎب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در:
ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﻻﺟﻮردی ،ص ۳۵۳ـ .۳۵۸آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در زﻣﯿﻨﻪ
اﺻﻄﻼح ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺷﺎﻣﻞ روﺳﺮی ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽھﺎی زن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺘﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل
 ۴۹ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻢ از آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،روی اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زن و دﺧﺘﺮ
او در آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
آﻟﻤﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه در :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ج  ،۱ص .(۱۵۲
 -٣ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﻋﻠﻢ ،ج  ،۳ص ۱۵۸ـ.۱۶۰
 -٤در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ  :ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺣﺠﺎب در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ش ۹۱
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ( .۶۰/۲/۱۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻮﭼﮥ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮫﺎر راه ﮐﻨﺪی و آﯾﺰﻧﮫﺎور ،زﻧﺎن ھﻤﮕﯽ ﺳﯿﺎھﭙﻮش در وﺳﻂ
ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و اﻃﺮاف آنھﺎ و ﺟﻠﻮی ھﺮ دﺳﺘﻪ ﻋﺪهای ﺟﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪھﺎی ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و آب ﯾﺦ از
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی آنھﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ ،آﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭼﻮن ﺣﺠﺎب ﻧﺪاری ﻣﺎ از ﺗﻮ
ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و آب ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﻣﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ
ﭼﺎدر ﻧﺪاﺷﺘﻪام و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢھﺎ ھﻢ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﺎدر
١
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮕﺬارﯾﺪ از ﺣﺎﻻ ﺻﻒھﺎی ﻣﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
در آﺑﺎن  ۵۶ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎرس ھﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد» :در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ
ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه روز اﻓﺰون اﺳﺖ و آنھﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺣﺠﺎب در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ٢ .دﻗﯿﻘﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۹دی ﻣﺎه  ۵۶ﮐﻪ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ روز  ۱۷دی ﻣﺎه  ۵۶ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮده و درﺳﺖ در روز
ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺠﺎب ﺷﺪﻧﺪ ٣ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از وﯾﮋﮔﯽھﺎی
آﺷﻮبھﺎی اﺧﯿﺮ را »ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺎن ﭼﺎدری در ﺗﻈﺎھﺮات و آﺷﻮﺑﮕﺮیھﺎ«
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ٤ .در ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎره ﺳﭙﺎھﯿﺎن داﻧﺶ ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﺧﯿﺮا ﺳﭙﺎھﯿﺎن
داﻧﺶ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای از روﺳﺮی و ﭼﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ٥ «.ﺷﺎه در ﺧﺮداد  ۵۶ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﭘﺮﯾﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ھﺰاران زن ﭼﺎدر ﺑﺴﺮ ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﻪ
٦
دﯾﺪم.
در ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺳﺎواک در دی ﻣﺎه  ۵۶ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ
ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎدر و ﻣﻘﻨﻌﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
و ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل و ﺟﻮان از ﭼﺎدر و ﻣﻘﻨﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده
 -١از ﺳﭙﯿﺪه ﺗﺎ ﺷﺎم ،ص .۴۴
 -٢ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۲ص .۷۴۸
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۷۷۸
 -٤اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۱۲۶
 -٥ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۱۲۹
َ
 -٦ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﻢ ،ج  ،۶ص ۴۴۹ـ.۴۵۰

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺣﺘﯽ داﻣﻨﮥ آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ در اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮی ،ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١ .در اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺮدم ﻗﻢ در روز ﭼﮫﻠﻢ ﺷﮫﺪای واﻗﻌﻪ ﻧﻮزدھﻢ دی  ۵۶در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ً
٢
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم »رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﺠﺎب« ﺑﻮد.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب ،ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻘﻮق زن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از
ﺑﺤﺚھﺎی راﯾﺞ آن روزﮔﺎر درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ
ﺑﺎره در ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎر آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﺠﺎب ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻃﺮح ﻧﻮﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻣﻨﺒﺮی
ﺗﮫﺮان )ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻏﯿﻮری ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎواک
در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ،
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺠﻮﻧﯽ ،ﻣﻮﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد زاده( در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در
 ۴۸/۱۰/۲۳ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺠﻠﮥ زن روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در آن
ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ﺷﺪ ٣ .آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ھﻢ
وﺳﺎﻃﺘﯽ در درج ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻮاﺑﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﻧﺸﺮﯾﻪ زن روز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ دﯾﻦ و ﻣﻠﯿﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎریﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮی آن دوره ﺑﻮده و اﺛﺒﺎت و ﻧﻔﯽ آن در
اﺳﺘﻮاری و ﻧﺎاﺳﺘﻮاری ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ وی در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن داﻧﺴﺖ.

 -١اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۶۸
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۵۷۷
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص .۵۲۸

۴۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﮑﺮی و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ
آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﻌﺪ ﻋﻘﯿﺪه و اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی
١
ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم را درﺑﺎره آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاوم آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﺗﮫﺮان ،ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ
ﺳﺎواک ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮔﺰارش ﺳﺎواک آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﻃﻮل
دو ﺟﻠﺪ ﭘﺮوﻧﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی( ھﻤﻮاره ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت و ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﻋﺎظ ﻧﺎراﺣﺖ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٢ .ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن
در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ و اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و اﻇﮫﺎر »ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ و
اﻧﺘﻘﺎدی«  ٣ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﭘﺸﺖ ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ھﺪف ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ دﯾﻦ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﺎواک در
ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻟﻔﺎﻓﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ھﻤﺎن ﺷﻌﺎرھﺎ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ ٤ .و در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه  :ﻣﺸﺎر
اﻟﯿﻪ از ﺳﺎل  ۴۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﺎوﺑﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ،ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه و اھﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰی را در ﻟﻔﺎف ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ٥ .ﻧﺼﯿﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۴۹درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و ﯾﮑﯽ
از ھﻤﻔﮑﺮان وی ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر داد :اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮی
٦
ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ و ھﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -١در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب از اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﻣﯽﺗﻮان در ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎواک از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﯾﺸﺎن
اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﮐﺘﺎب »اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد« آﻣﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 -٢اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۲۵۵
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک در :اﺳﻨﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۱۵۳
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۲۱۶
 -٥ھﻤﺎن ،ص .۲۷۳ ،۲۶۶ ،۲۵۴
 -٦ھﻤﺎن ،ص  ۲۵۵و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ در  ۵۳/۱۰/۲۱ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﮐﺮدن
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ھﻤﺎن ،ص .۲۵۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در ﺳﺎل  ۱۳۴۸و  ۱۳۴۹ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ١ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺳﺎواک ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی روی آن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد آن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ٢ .ﭘﻮلھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﺳﺎواک از آﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،آنھﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺎواک ﻗﺒﻮﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﻮلھﺎ را ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ
داد ٣ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن وﻻﯾﺘﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ
از ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﮫﻢ اﺳﺘﺎد ،ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﺑﺎره ،ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮫﻮد! ﮐﻪ اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی ﺳﺨﺖ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺠﺪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺗﮫﺮان ـ اﺷﮫﺪ ان ﻋﻠﯿﺎ وﻟﯽ
٤
اﻟﻠﻪ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ!

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۴۸در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ در اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« در ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ج  ،۲ص ۱۵۲ـ ۱۸۰ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﻟﺰوم ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺧﺮداد  ۱۳۴۶ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزۀ
اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ ،در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻃﺒﻌﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ،ﻓﻀﺎی ﺧﺎﺻﯽ را در ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ آورد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺖ
ھﺰار روز ،ج  ۱ص ۲۹۳ـ ۳۰۱در ﻗﻢ از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﮫﺪای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ) .ھﻤﺎن ،ص  .(۲۹۹ﻓﺘﻮای اﻣﺎم داﯾﺮ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،از
ﻓﺘﺎوای ﻣﮫﻢ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد) .ھﻤﺎن ،ص ۳۵۹ـ.(۳۸۲
 -٢اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص  ۱۵۰ـ .۱۷۳ ،۱۵۸
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص .۷۸
 -٤در اﯾﻦ ﺑﺎره در اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک از اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص  .۱۹۹آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﻟﺰوم وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎواک اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﺎن ص .۲۰۹

۴۲۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﭘﺲ از آﺗﺶ زدن ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ )در ۳۰
ﻣﺮداد  (۱۳۴۸ﺗﻮﺳﻂ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﺎ و دوﻟﺖھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ ١ .ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮی
٢
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻄﮫﺮی در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ھﻤﯿﺸﮥ ﻃﺮف اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺎم ﺑﻮده ،از اﯾﺸﺎن رھﻨﻤﻮد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺒﺮھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﭼﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ
ارﺷﺎد و ﭼﻪ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺗﮫﺮان و ﺷﯿﺮاز و ...ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮد ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎﻣﻼ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در
 ۱۳۴۸/۷/۱۷ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﺬھﺒﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮد .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ زﻧﺪه ﺑﺎد و ﻣﺮده ﺑﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮان آزاد ﺷﺪ .آزادی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮآن اﯾﻦ ﺣﻖ را داده ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎم ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺘﻢ
ﻧﻤﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،او را از ﻗﺪرت ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را از او
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻣﺮدم در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ در رأس ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﻧﺎم و اﻟﻘﺎب ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه او را ﺻﺪا
٣
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۱ص ۳۷۲ـ .۳۷۵ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  .۲۰۵ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵در اداﻣﻪ ﮔﺰارشھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﻃﻼب ﻗﻢ ﺑﻮده ،درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎدی از
ﭘﺮوﻧﺪه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﺳﺎواک اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎی اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا دارد.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ﺻﺺ  ۴۰۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ھﻢ در اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮ ادﯾﺐ ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )ص
۱۷۰ـ (۱۷۳ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -٢اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص ﺑﯿﺴﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص  ۱۷۲ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص ۱۳۱ـ.۱۳۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۲۹

ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر دﺑﯿﺮان دﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﻠﯽ ﻧﺜﺎر
ﭘﯿﮑﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺮا دﺑﯿﺮان دﯾﻨﯽ ﭘﺎی ﭘﯿﮑﺮه رﺿﺎﺷﺎه
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻞ ﻧﺜﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ دﺑﯿﺮان ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟  ١اﻟﻮﯾﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﺮای دﯾﺪار اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻢ و از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
٢
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﻟﻮﯾﺮی ﺷﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮھﻨﮕﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ  ٣ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ  ٤ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﻪ از
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۱۶۶
 -٢ﺧﺎﻃﺮات اﻟﻮﯾﺮی ،ص ۶۵؛ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج
 ،۲ص  ،۶۶آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ )اﻣﺎم( ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﯾﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ داﻣﺎدﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ »آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ در ﻗﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص  .۳۵۳در واﻗﻊ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﻤﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﻓﯿﻀﯿﻪ در ﺳﺎل  ۵۴ﺿﺮورت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را در ﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
داد و اﯾﺸﺎن ھﻔﺘﻪای دو روز را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۷ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و درسھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -٣ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺳﻪ دوره ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ در ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﮥ دﯾﻦ
و داﻧﺶ .دوم در ھﺎﻣﺒﻮرگ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ،ش  ،۶ص ۲۵ـ .۲۶ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ج  ،۱ص  ۷۶و ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در
اروﭘﺎ دارد؛ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ درﺑﺎره رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ھﺎﻣﺒﻮرگ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او در :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ج  ،۱ص  ۱۳۲ـ (۱۵۱
و ﺳﭙﺲ در دوره اﺧﯿﺮ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺎزهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎھﯽ ﻓﺮد در ﺟﺎی ﺟﺎی
ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده ﮐﻪ ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۵۶ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﯾﮑﯽ از ھﺪفھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺎپ ﺳﭙﺮده ﮐﻪ در ﻣﻤﯿﺰی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ادﺑﯿﺎت اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ذھﻨﯽ اﯾﺸﺎن در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آﻟﻤﺎن ،در ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺧﺮاﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﺗﻮﺳﻂ زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ ،از
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ راﯾﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۹ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ۱۳۷۸ ،و ﻧﯿﺰ
ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۶ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﺒﺮھﺎی ّ
ﺟﺪی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی ١ ،اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ٢ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎ ھﻨﺮ و ﺣﻠﻘﮥ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ
ً
در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ـ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎد ﮐﺮد .ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎھﻨﺮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ از
»ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ« ﻧﺎﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﭼﮫﺎر ﭘﻨﺞ ﮐﻼس ﺳﻮاد ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان ﺑﺲ اﺳﺖ »در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﺎی
اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ را در ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮫﻢ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ٣ «.ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت آﻧﺎن
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎره ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ در ﺳﺎل
 ۱۳۴۹ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ و ﻋﻠﯽ ﻏﻔﻮری روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻒ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه و ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ
٤
ﺑﺎھﻨﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۷ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -٢درﺑﺎرۀ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺮداد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﮔﺎھﯽ ھﻢ داغ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد )در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮداد  (۴۲و ﺑﯽﭘﺮده ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻣﯽﮔﻔﺖ،
آﻗﺎی آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد) .ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص  .(۲۳۹وی در دوران
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص ۱۵۰ـ) ۱۵۱ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ آن( .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ از ﭘﺎﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﺛﺎﺑﺖ وی ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻨﺒﺮ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚھﺎی
ﻗﺒﻠﯽ وی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ھﻤﺎن ،ص ۱۵۴ـ.۱۵۵
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۳۴۹
 -٤ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻏﯿﻮری،
ﺷﺠﻮﻧﯽ و ...ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﺰارش آنھﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻏﯿﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ
اﺳﺘﻮار ،ذﯾﻞ ﻧﺎم ﺑﺎھﻨﺮ .و درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ،ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﻏﻔﻮری و ...در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎرﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮫﻪای و ﮐﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر
ﺟﺒﮫﻪای ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در زﻧﺪان ،ﺷﺎھﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎزه
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺑﺎھﻨﺮ در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اھﻤﯿﺖ دارد.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  ۳۰۰ـ .۳۰۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻦ و داﻧﺶ در ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﯾﮑﯽ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮫﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ،دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﺪ ١ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۴۲ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﻗﻢ ﺑﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن
٢
ﺑﻮد.
در ﻗﻢ ،آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد  ٣ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی آورد ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی او اﺷﺎره
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺷﺪن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﮐﻪ از ﻣﮫﺮ ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل ﻧﺎرﻣﮏ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﺮد در ﺳﺎل  ۴۳ﯾﺎ  ۴۴دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم )ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل  ۴۲ﯾﺎ  ۴۳ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن در ﺳﺎل ۱۳۴۴
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت دوره دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﻮاﻟﯽ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺳﻔﺮ
ﮐﺮد و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ در آن ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﺶ ﮐﻪ در آن از اﻣﺎم
راﺣﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻪ  ۷ﯾﺎ  ۹ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﭼﻮن
درﺳﺶ در آن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ از ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد درسھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮم .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهام را در ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ آن درسھﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادم ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻗﺒﻮل ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ آن ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آن زﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی را ھﻢ اداره و رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد.
 -١اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻓﻘﯿﮫﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺷﺮﺣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﻪﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ھﻤﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .وی از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﻣﺴﺠﺪ رﺿﻮی ﻗﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﺎداﻧﺸﺎن از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺧﻮد آﻗﺎی
ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی درﺑﺎره ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ و دﯾﮕﺮی
درﺑﺎره اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ارج ﻧﺎﻣﮥ ﻓﻘﯿﮫﯽ ،ص  .۲۲۳ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
در ﺳﺎل ۳۴ـ ۳۵ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ھﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد.
 -٢درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ج  ،۱ص ۲۸ـ.۳۰
 -٣درﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﭘﺲ از آزادی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻗﻢ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش ۲۶ـ) ۲۷ﺑﮫﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۷۱ص  .۳۷وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ﻓﻠﺴﻔﻪ را در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﻓﻘﻪ را در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺠﺖ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۴۳۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،از دﯾﮕﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ،ﭘﺎﯾﮕﺎھﺶ
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺑﻮد .وی از رھﺒﺮان ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد .وی ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻗﻢ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدش ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ وی
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻓﺮاوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ١ .در اواﺧﺮ دھﮥ  ۴۰ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ« ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد ٢ .اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ در ﺟﻠﺴﺎت اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻮد ٣ .ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺸﻮرات آن ،ﮐﺘﺎب اﺳﻼم
ﺑﺮ ﺳﺮ دو راھﯽ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،زﯾﺎرت ،ﺧﺮاﻓﻪ ﯾﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،از ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﺣﯿﻤﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ
ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای درﺑﺎره ﺧﺮاﻓﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ از ﮐﺎﻇﻢ ارﻓﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ھﻢ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ اﻣﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮ دو
راھﯽ از ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ ،اﻃﺮﯾﺸﯽ ﯾﮫﻮدی اﻻﺻﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ و آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﻨﯽ و ﻋﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ
آن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآوردﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﺶ اﺳﻼم ﭘﯿﺸﺮو
ﻧﮫﻀﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  .۱۲۳در ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ وی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﻧﺸﺪه ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ـ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺟﮫﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از وی در ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ  ۴۷اﺳﺖ.
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﮫﯿﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎواک ﺑﻪ :ﺷﮫﯿﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص  ،۴۱ﮐﺘﺎب اﺳﻼم ﭘﯿﺸﺮو و ﻧﮫﻀﺖھﺎ
از ﺧﻮد ﺣﻘﺎﻧﯽ ھﻢ در ﺳﺎﯾﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺤﻤﺪی آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
 -٣اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ﮐﺎﻣﻞ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺤﺼﻞ و آﻗﺎﯾﺎن :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
ﻋﻠﻮی ،وﻻﯾﺘﯽ ،ﺻﺎدﻗﯽ و ﻃﺎرﻣﯽ )اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻨﺎن در ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ(.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۳۳

 ۱۳۴۴در  ۲۱۲ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﯾﺎ آﯾﯿﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ،ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ،دﻧﯿﺎ در ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ،اﺳﻼم و
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان .ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ از ﺳﺎل  ۵۴در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از روﺣﺎﻧﯿﻮن
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .وی در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮد .وی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،در  ۲۷آذر  ۵۸ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار
١
دو آﺗﺸﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮور ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزوی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮد
ﮐﻪ آﺛﺎرش ﺑﻪ وﻓﻮر در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ از ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .وی ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ،ﺑﺴﻮی اﺳﻼم ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ؟
و ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ و زﻣﺎﻣﺪاران ﺧﻮدﺳﺮ ،درﮔﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ھﻢ
ﺷﺪ .وی در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻔﺘﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﻧﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮد اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺘﺎب اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ در ﺷﻤﺎر ھﻤﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ﻧﯿﻞ ،ھﺮدو ﻣﻤﻨﻮع اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد .ﮐﻮدک ﻧﯿﻞ در
ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﯾﻌﻨﯽ در اوج ﻣﺒﺎرزات روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و او در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ :ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در آﺑﺎن  ۱۳۴۳ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را از ﻗﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ـ ﺳﯿﺰدھﻢ آﺑﺎن
ھﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﮫﻞ و ﺳﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ ـ و ﺣﻮزه ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ۱۵ ،روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ٢ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ« زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ در اﺳﻔﻨﺪ ۴۳
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزات وی ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ .ﺣﻮادث
روز ،در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺒﺤﺜﯽ را ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﻠﻘﻪای از ﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ،ھﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ،از
اواﺧﺮ دھﮥ  ۴۰ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دل
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۴۸/۱۰/۸ﻣﺠﻠﺴﯽ در
 -١ﺷﺮح ﺣﺎل و آراء و اﻓﮑﺎر و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی دوﺳﺘﺎن وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺎھﺪ ﯾﺎران ،ﺷﻤﺎره ) ۱۴دی
ﻣﺎه  (۱۳۸۵وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻧﻤﺎد وﺣﺪت.
 -٢ﮐﻮدک ﻧﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮد اﻧﻘﻼب ،ص .۱۵

۴۳۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ،
ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻏﯿﻮری ،ﺷﯿﺦ
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺠﻮﻧﯽ ،و ﻻھﻮﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﺪف آﻧﺎن ھﻤﺎھﻨﮓﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻪ روﺳﺘﺎھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ١ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﯽ ھﻤﯿﻦ دوره و ﭘﺲ از آن ،ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﮫﺮان و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آنھﺎ ،در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه ،اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
۷ـ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﻗﻢ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻟﺰوم ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ و ﺑﻪروز ﮐﺮدن
اﺳﻼم را در ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن روﺣﺎﻧﯽ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﻃﻼب ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻼش ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ از اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ادﻋﺎی
اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۲ـ ۴۰ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
آن ،ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در داﯾﺮهای از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻌﻨﺎ و در ھﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ،اﻃﻼق ﮐﺮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ،ﺗﻔﮑﺮی
ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻼح ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را در ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎ ﺑﮕﯿﺮد و
ﻃﺒﻌﺎ ھﺮ ﻧﻮع اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﻨﺪی و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد:
اﻟﻒ( ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه

ورود ﻓﻌﺎل روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۴۳ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻃﻼب و
ﻓﻀﻼی ﺟﻮان را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﻣﮫﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﻮزه،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮی و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻃﺮحھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﺮای ورود
ﺟﺪیﺗﺮ در ﺻﺤﻨﮥ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺿﺮورتھﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻃﻼب ﺑﺎ زﺑﺎنھﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اردو ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ ٢ .در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۴۳ﺑﺮﺧﯽ از
 -١اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص ۱۳۸ـ.۱۳۹
 -٢آﻗﺎی دواﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﮥ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را از زﻣﺎن آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ش ) ،۲۸ﭘﺎﯾﯿﺰ
 (۷۱ص ۴۹ـ .۵۰ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﮥ وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ از اواﺧﺮ زﻣﺎن آﻗﺎی

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۳۵

ﻓﻀﻼ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻮزه اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی
ﮐﻪ درس ﻋﻘﺎﯾﺪی در ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﺠﺘﯿﻪ  ١داﺷﺖ ،از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ٢ .ﭘﺲ از
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﺴﺄﻟﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ
آرزوﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ دھﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن در ﮔﯿﺮودار
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه درﺑﺎره ﻧﺤﻮۀﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎز ﺷﺪ.
۱ـ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺤﺚ از اﯾﺠﺎد ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ از آرزوھﺎی دﯾﺮﯾﻦ در ﺗﮫﺮان و ﻗﻢ ﺑﻮد و
دﺳﺖ ﮐﻢ ،در دھﮥ  ۲۰ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .از زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﻮﯾﮋه ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﻗﺎی
دواﻧﯽ ﺷﺮح داده ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪم
دوم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺻﻼح در ﺣﻮزه ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی آﻏﺎز
ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ھﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻃﺮح را دﻧﺒﺎل
٣
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم را ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ش آﻏﺎز و ﮐﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ۱۱
اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۴۳زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن آﻗﺎی دواﻧﯽ و ﺳﭙﺲ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ٤ .و ﭘﺲ از آن داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ )ﻧﻪ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در اﻣﺘﺪاد آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎد ،ش ۲۹ـ) ۳۰زﻣﺴﺘﺎن  ۷۲ﺑﮫﺎر  (۷۳ص ۴۹۱ـ .۴۹۳ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و اﺻﻼح
وﺿﻊ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی ۲۳و  ۲۴و در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
 -١اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺖ ﮐﻮهﮐﻤﺮهای در ﺳﺎل  ۱۳۲۶در ﻗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﺷﺮح
اﻓﺘﺘﺎح آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۷ص .۱۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ھﻤﺎن ،ص ۳۴ـ.۳۵
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ﺻﺺ ۴۴۵ـ.۴۴۷
 -٤ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ﺻﺺ ۴۴۹ـ.۴۵۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺤﻞ ﻣﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ارم ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮای داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ( ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ در ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۴۴اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ از وی در
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﻮم داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﻮرخ  ۱۶ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۴۳ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات وﺟﻮد ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ رﺿﺎ اﺧﻮی ﮐﻪ از اﺧﯿﺎر ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ
وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎغ رﺿﺎﺋﯿﻪ را در ﺗﮫﺮان ﻣﺠﺎور ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ
آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ وﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ...وﻟﯽ
دﯾﺪم ﺷﺮوع اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﮫﺎ درﺗﮫﺮان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻟﻮده و اﺳﺎس آن در ﻣﺮﮐﺰ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ،زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز اﻣﺎم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻗﻢ در
١
ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ در  ۱۵ﻣﮫﺮ  ۱۱) ۴۴ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ  ۱۳۸۵ق(
ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﭘﺲ از آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ و ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪر )ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﻟﺒﻨﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد( آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ
ھﺮﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﺰوهای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد  ٢اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد و ﺧﻮد وی ﺳﯽ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن در ﺟﮫﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و
ﺿﺮورت وﺟﻮد داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ و اﻣﺎم
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ را در ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و
از ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد .در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ آن
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻈﻤﺖ و اﻓﺘﺨﺎرات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .دورۀ اول
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎ  ۱۲۵و دورۀ دوم ﺑﺎ  ۱۴۵ﻧﻔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥدرﺳﯽ آن ﻧﮫﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺗﺮاﺟﻢ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ،ﻓﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ،دراﯾﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآﻧﻆ  ،ﻓﻘﻪ و ھﯿﺌﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
 -١ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻓﺘﺘﺎح ھﻢ در ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۴۳ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی دواﻧﯽ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص .۴۵۵
 -٢اﯾﻀﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺷﯿﺦ رازی در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۲ص  ۲۱ـ  ۳۰آورده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺟﺰو دروس رﺳﻤﯽ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درسھﺎ و اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ؛
اﺧﻼق :ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی؛ ﺑﺮرﺳﯽ ادﯾﺎن :ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی؛ ﺗﻔﺴﯿﺮﻗﺮآن :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ؛ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم :ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ؛ ﺗﺮاﺟﻢ و اﺣﻮال :دواﻧﯽ؛ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ :ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ؛ ﻓﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ :دواﻧﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی؛ ﻓﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ :ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ؛ دراﯾﻪ و ﺣﺪﯾﺚ:
ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺒﯿﺮی؛ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ :ﮐﺮﻣﯽ ١ .داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ھﺸﺘﺎد و در
دوﻣﯿﻦ دوره ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آزاد در اﯾﻦ درسھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﺧﺪادھﺎی ﺳﺎلھﺎی  ۴۱ـ ۴۳ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﺮاھﯽھﺎی ﻋﻠﻤﺎ و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ،ﻃﻼب ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮآورده
ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ از ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﮏ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻃﺮف آﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺸﺪ ٢ .در واﻗﻊ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺸﺪ ﮐﻪ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺳﺮوﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ھﻔﺘﻪای ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه و ﻓﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
٣
ﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ آن ﮔﺴﺘﺮۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ رھﺒﺮی داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ،راﺑﻄﮥ ﺧﻮد

 -١اﻋﻼﻣﯿﻪ درسھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺣﺰوه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻠﯽ ﻗﻤﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۱۳۴۸ ،ش.
 -٢ﯾﮑﯽ از دﺷﻮاریھﺎی داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ادارۀ آن ﺟﻨﺒﮥ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺤﻮر
آن ﻃﻼب آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺷﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮلھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺗﺮک آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﯾﺮواﻧﯽ و
ﺑﻨﯽ ﻓﻀﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎد ،ش ) ۲۸ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۷۱ص ۳۵ـ ۳۷ﻣﻨﺒﻌﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ
از اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﻠﺒﻪھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺮکھﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ص .۲۱۲
 -٣ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص .۴۵۶

۴۳۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

را در ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی آﻧﺎن را در ﻣﻮاردی ﺑﭙﺬﯾﺮد ١ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی درﺳﺖ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻦ وﻗﻔﯽ
ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺤﻞ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم از آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺟﺎره ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد.
دﻟﯿﻞ آن ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی
ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ و ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪی ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﮫﻠﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺤﺮف
ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .دواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ »ﻣﻮج ﺗﮫﻤﺖ و اﻋﺘﺮاض
ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺎز داﺷﺖ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭘﺲ از آزادی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اداﻣﻪ دارد و ھﺮﮐﺎر دﯾﮕﺮ ،در ﺟﮫﺖ رھﺎ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ «.آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ھﻢ از ﻗﻮل ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در زﻧﺪان ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
از ﺑﯿﺮون ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ راه
٢
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﺪ راه ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮد اﻣﺎم ھﻢ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪارد .آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎرم و دواﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ً
ً
ﺑﺎ اﻣﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﻧﻔﯿﺎ و اﺛﺒﺎﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
وﻗﺘﯽ دﯾﺪم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﯽدھﻢ آﺟﺮھﺎی آن را ﺑﮑﻨﻨﺪ ٣ .آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
 -١ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻔﻮذ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۴۳ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﻘﻮﯾﺖ
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص ۶۰ـ۶۲؛ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺮﯾﺘﻌﻤﺪاری و ﻣﺴﺆوﻻن وﻗﺖ ﺳﺎواک ،ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از آن اﺳﻨﺎد را آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در دادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ« آورده اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻃﻼب ﻃﺮﻓﺪار اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﺘﻌﻤﺪاری ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﺧﺒﺎر آن در ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ دوره ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻧﺸﺮ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻻزم ﺑﻪ
ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺧﺎﻃﺮهای ھﻢ در رودر رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺎه در ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺎﻟﺒﯿﮥ
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﺎه در اذھﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮھﻤﺎﺗﯽ را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺘﻦ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۱۰ص .۱۰
 -٢ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص
 -٣ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص .۴۵۷

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۳۹

ﺑﺎره ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎد .درﺑﺎره ﻓﻀﻼی ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در ﺣﻮزه ،آﻗﺎی دواﻧﯽ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﺎﻓﯽ دادهاﻧﺪ ١ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﮐﻪ
ﻣﻦ در ﺣﻮزه ﺑﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و ﺣﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺿﺮﺑﻪ زدﻧﺪ .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﺰوه ﺑﻌﺜﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
٢
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎمھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻗﺎی ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواک اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ارادت ﺑﻪ اﻣﺎم ،از
اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان و ﺿﺮر آن را ﮐﻤﺘﺮ از ﺿﺮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ وﺟﻮد دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﺳﻼم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻧﻤﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼف ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رژﯾﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
»دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرھﺎ و اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺧﺎﻃﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻇﻨﯿﻦ ﮐﺮده و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﺪ« .وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »آﻗﺎی ﻣﻦ!
ﻗﺮﺑﺎن ﺷﺨﺺ و ﻧﻮع ﺷﻤﺎ ﺻﺪھﺎ اﻣﺜﺎل ﻣﻦ« اﺷﺎره ﺑﻪ روزھﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎ ،اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی  ۹ﻧﻔﺮی و  ۵ﻧﻔﺮی اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ در ﭘﯽ آن ھﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﻣﺮدم را ﺗﮑﺎن ﺑﺪھﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎب اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی وی ادﻟﻪ اﯾﺸﺎن ـ اﻣﺎم ـ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ
٣
دارد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺑﺮﺧﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﺪهای ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺎه درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ھﺴﺘﻨﺪ
»ﻣﻄﺮحﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر
ﯾﮏ ﻋﺪه دراﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ٤ «.اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺠﺘﯿﻪ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﮑﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ،ﺣﻮزه را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻏﯿﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﭼﻨﯿﻦ

 -١ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص ۴۵۸ـ.۴۵۹
 -٢ﻣﻔﺎﺧﺮ اﺳﻼم ،ج  ،۱۳ص .۱۶۳
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ،ص ۹۴ـ.۹۵
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۱ص ۲۱۵؛ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ،ش ) ،۲۸ﭘﺎﯾﯿﺰ  .(۷ص ۳۶ـ.۳۷

۴۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺒﻮد ١ .آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ھﻨﮕﺎم آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻢ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺳﺪ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ راه اﻣﺎم

 -١ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ص ۲۱۶؛ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﯾﮏ ﺳﻨﺦ ﮐﺎرھﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ذاﺗﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ آن ﻣﻌﻨﺎ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺎه در ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ...اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﯾﻦ ﺟﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ را
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ رژﯾﻢ درﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ) .ھﻤﺎن ،ص .(۲۱۷
در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﻤﮥ »ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از
ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ رﻗﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺰب ﺑﺎزیھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﺷﻮاریھﺎی ﻓﺮاوان را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﻣﻨﮫﺎی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،اﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻓﻘﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﮑﺘﻪای ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺮاط رﺳﯿﺪه ﺑﻮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ھﺎدی ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ش
) ۲۸ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،(۷۱ص ۳۹ـ .(۴۱ﻣﻮاﺿﻊ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺆﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﮫﺮهھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رھﺒﺮی ﻣﯽدﯾﺪ و از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ داﺷﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮرد ﻃﻤﻊ رژﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﺳﺎواک
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۶/۱۱/۱۶ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﮐﺮده از او ﻧﻈﺮش را راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و
ﺧﻮاھﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و روش اﻓﺮاﻃﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺎ وی ھﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮد و
از آن زﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ او از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درآﻣﺪ .ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و راﺑﻄﻪای
ھﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ او ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ«.
راﺑﻂ ﺳﺎواک ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :وی )ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را و ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﻠﺰوم ﺑﻘﺎء
ﺷﺎﻣﺦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻤﯽ
ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺬھﺐ و ﻣﻠﺖ دارد و ﻟﺬا او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ «.وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و در ﮐﻨﺎر آن ﺧﻄﺎھﺎی ﺟﺰﺋﯽ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاضھﺎ ﻓﺮاھﻢ آورده اﻓﺰود» :ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮد .او در
ﻋﺮاق اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﮕﻮﻟﮏ ﻧﺸﻮد ،ھﺮﭼﻪ او و اﯾﺎدﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ اﺛﺮ وﺳﯿﻌﯽ ﻧﺪارد «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ وﯾﮋه ﺳﺎواک در :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۲۸۰ـ.۲۸۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ١ .آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﯽﺧﻮاھﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮۀ ادارۀ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
دارد اﻧﺤﺮاف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارد .ﺗﻮ ﺑﺮو و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ.
ﻣﻦ )ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ(ﻃﯽ ﻧﻮزده ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﮐﺮدم و ﭘﯿﻐﺎمھﺎ را رد و ﺑﺪل ﮐﺮدم« ،آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
وﻗﻒ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را اداره ﮐﻨﻢ .وی اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ» :آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻣﻦ
ﺣﺎﺿﺮم آن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻢ «.وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎم او را ﺑﻪ اﻣﺎم رﺳﺎﻧﺪم »اﻣﺎم اﻇﮫﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ؛ ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ« .ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار ﻧﺰد اﻣﺎم رﻓﺖ ،اﻣﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ﺑﺮ اداﻣﮥ ﮐﺎر داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪاز آن ،وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ اﮔﺮ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻦ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ «.ﻃﺒﻌﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ٢ .در اﯾﻦ ﺑﺎره
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﭼﺎپ ﺳﻮم
ً
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :اﻣﺎم ﺟﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺪود ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۴۳ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﻗﻤﯽ از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮوم و از ھﺮدو ﻧﻔﺮ دﻻﺋﻠﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮم.
اول ﻧﺰد اﻣﺎم رﻓﺘﻢ و ﭘﯿﻐﺎم آﻗﺎی ﻗﻤﯽ را رﺳﺎﻧﺪم ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺣﺮف زدﻧﺪ و ﺷﺶ ھﻔﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﻃﺮح داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ھﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری رﻓﺘﻢ ،ﭘﯿﻐﺎم
آﻗﺎی ﻗﻤﯽ و دﯾﺪار ﺑﺎ اﻣﺎم و اﺳﺘﺪﻻلھﺎی اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺘﻢ .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﭘﺎﺳﺦ
اﺳﺘﺪﻻلھﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﺧﯿﺎﻻت اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻼﯾﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او
َ َ ُ َّ َ ٰ َ ٰ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ت َ� َتف َّط ۡرن مِن ُه َوتنش ُّق ٱ��ض
ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ﴿ :ت�اد ٱلس��
َ
َ َ ُّ ۡ
َٗ
ٱ� َب ُال َه ًّدا ﴾٩٠ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ﴿ :أن َد َع ۡوا ْ ل َّ
ِلر� َو�ا] ﴾٩١ﻣﺮﯾﻢ۹۰ ،ـ[۹۱
و�ِر ِ
 -١ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﻋﺎﯾﯽ ،ص .۱۰۱
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص ) ۱۱۹ﻣﻮاردی ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن(.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﺣﺮف او را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻗﺪری ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪ ...و ﻣﻦ ﺑﻪ
ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ «.اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم روی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﺮار
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم و از ھﻤﮑﺎران ﺑﻌﺪی
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻮد ،در زﻣﺎن اوجﮔﯿﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۴۳ﻧﺎمھﺎی در ﺑﺎره
ﺗﻮھﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﮔﯿﻼﻧﯽ از ﻃﻠﺒﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوره ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺿﺪﯾﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺖ ١ .دری ﻧﺠﻒ
آﺑﺎدی ھﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﮫﺪی
ھﺎﺷﻤﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢ .اﺧﺘﻼف ﺑﺮ
ﺳﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ داﺧﻞ زﻧﺪان ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ و رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﺮﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ از ﺳﺮ اﺧﻼﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم داﺷﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
٣
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم واﻗﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮده ،ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻗﺎی
ﺟﻌﻔﺮی ﮔﯿﻼﻧﯽ از ﻗﻮل اﻣﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻣﻦ ﻓﻌﻼ از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﻃﻠﺒﻪھﺎ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را وﯾﺮان
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ھﺮ آﺟﺮش در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ٤ .وی ﺧﺎﻃﺮهای ھﻢ از وﺳﺎﻃﺖ
ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﻣﺎم
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺼﻮدش ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،اﺳﻢ
٥
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎلھﺎی  ۴۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﺷﺖ ،روی
ﻣﺴﺄﻟﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره از آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮد .آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﻀﺎی اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﻤﺎ
 -١ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش ) ۲۸ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۷۱ص ۳۹ـ.۴۱
 -٢ﺧﺎﻃﺮات دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ص .۹۲
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۴۳ـ.۴۴
 -٤ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ،ش  ،۲۸ص .۴۳
 -٥ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ،ش  ،۲۸ص ۴۷ـ.۴۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ،درﺑﺎره داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ھﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داد .اﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺋﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ.
وی ﻧﻮﺷﺖ» :راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ در ﻗﻢ داﯾﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻮن در
ﺗﮫﺮان ،در ﺣﺪود ﭼﮫﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﯽ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ و داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺬاردهاﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰ آن در ﻗﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪا دوﻟﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در
ﻗﻢ ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﻨﯿﻢ .و ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺪهای از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ١ «.در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻗﻮل داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ
دﯾﮕﺮی ھﻢ از آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﯾﺸﺎن
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎد ﮐﺮده
٢
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮد ،ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺿﻤﻦ
ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﻘﯿﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺋﻤﺎ در ﺻﺪد ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ )ﺑﻮده( و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺮف دﻋﻮی ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻢ و ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﺣﻀﺮت ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻋﺮض
رﺳﺎﻧﺪه ،اﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻓﺎﯾﺪهای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ
ً
اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮا ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻃﺮﺣﯽ در ده ﻣﺎده ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻧﻤﻮدم و ﺗﻌﺪﯾﻞ روی ده ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ و رﻓﻘﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را .و اﯾﺸﺎن )ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮد درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻢ .وﻟﯽ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،اﯾﺸﺎن ﻣﺮدد ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

 -١ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ج  ،۲ص  ۲۳۱ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ  ۱۹ﻣﺤﺮم  ۱۳۴۴/۲/۳۱ =۱۳۸۴اﺳﺖ.
 -٢ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ج  ،۲ص .۲۳۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﮥ اﯾﺸﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﻓﻌﻼ اﯾﺸﺎن در ﺗﻌﻘﯿﺐ
ھﻤﺎن ﻃﺮﺣﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﭘﺲ از آن ﻃﺮح ﺧﻮد را ﮐﻪ در ده ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای
اﺻﻼح ﺣﻮزه ،ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻮزه ﺑﻪ دو رﺷﺘﮥ ﻓﻘﻪ و
ً
ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی وﯾﮋه و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ
آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪادی از ﻃﻼب را در ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮد اﺳﮑﺎن داده و ﺑﺮای
آنھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﯾﻦ ﻃﺮح را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻼح ﮐﻞ
١
ﺣﻮزه را ھﺪف داﺷﺖ ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﻣﻪای از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﻮد آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده و در آن ھﻢ درﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ آن
را از »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ اﯾﻦ ﺣﻮزه« داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ »ﺗﺎﮐﻨﻮن راه ﺣﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ً
ً
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« .اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :اﻏﻠﺐ واردﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺎ ھﻢ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﺣﺠﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗﺎی
اﻧﮕﺠﯽ ﻗﻢ ﻣﺸﺮف ﺷﺪه ﺑﺎھﺮ دو آﻗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ« .در اداﻣﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ٢ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﯾﺪ
ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در
ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺘﻦ ھﻤﺎن ده ﻣﺎده ﺑﺮای اﺻﻼح اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در آن
آﻣﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ داﺷﺖ،
ﺑﻌﺪھﺎ در ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
٣
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﻧﺸﻮد و ﻗﺪری ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ـ از ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺴﺆوﻻن داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ ـ
اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ :اﺻﻞ ﺷﺒﮫﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﻘﯿﻘﯽ
ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮫﺪ آزادی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن )دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﻠﺒﮕﯽ
و ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( ﮐﺮده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻢ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۱۹۶ـ.۱۹۷
 -٢ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ج  ،۲ص .۴۴
 -٣ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﮔﻔﺘﻪھﺎ ،ص .۳۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﺷﺒﮫﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ از ﺳﺎل  ۱۳۳۴در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﮥ وﻋﻆ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ـ در اداﻣﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﮥ زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن ـ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ دو
ﺑﺨﺸﯽ در ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم س  ،۱۳۳۴ش  ۱۸و ) ۱۹ص ۲۰ـ (۲۱ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ،ﺟﻤﺎل اﺧﻮی
آرﯾﺎن ﭘﻮر ،ﺗﻘﯽ زاده ،راﺷﺪ ،ﺻﺪراﻻﺷﺮاف ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،ﻋﻼﻣﻪ وﺣﯿﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ،
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ،ﺣﺎج ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎواک ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ
١
ھﻤﮑﺎری آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻃﺮﺣﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۳۷ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ،رﺷﺘﮥ وﻋﻆ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح در داﻧﺸﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺎض ﺑﻮد و ﺳﺎواک ﻣﺸﮫﺪ در
ﻧﺎمھﺎی در ۱۳۳۸/۶/۳۰از وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﺟﺎزۀ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ داده ﺷﻮد ٢ .ﺑﻪ ھﺮ روی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺤﺚ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .آن زﻣﺎن ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ درﺑﺎر
ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻧﺪ ،روی اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻣﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری درﺑﺎرۀ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ آﯾﺖ ا ﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ :آﻗﺎی
ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ
دوﻟﺖ در آن ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻟﺬا درﺑﺎرۀ آن ﺳﺎﮐﺘﻢ ٣ .آﻗﺎی
ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد ﻏﺮوی ﻋﻠﯿﺎری ھﻢ از ﻗﻢ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼب ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ً
و از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﺮده ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :اﺧﯿﺮا ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪه در ﺣﻮزه از ﻃﺮف ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ّ
ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮاﯾﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ارﺳﺎل
ً
ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮده ،ﭼﻮن ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮ
ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺎد از آﻗﺎﯾﺎن
٤
ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ.
 -١ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۸۱
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص  ،۱۲۲و اداﻣﻪ ﮐﺎر در ص .۱۳۵
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .۱۵۸
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۱۶۱

۴۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎم در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۳/۲/۲۶ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ـ ﺧﻨﺪه دارد
واﻗﻌﺎ ـ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪهام ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای اﺳﻼم دﻟﺴﻮز ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮب اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﭼﺮا
ﺧﺮاﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ...اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را ﺗﺤﺖ
وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ .ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن وزارت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ دﯾﺎﻧﺖ و
ً
اﺳﻼم ﮐﻨﺪ ١ .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻣﺎم و اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺎم ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ٢ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶھﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ و رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی را در ﻗﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﮫﺪ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮی ﻋﺎدی ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ درﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ واﺑﺴﺘﮕﺎن
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ )درﮔﺬﺷﺘﻪ رﺟﺐ  (۱۳۹۲ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﯿﻠﮥ اﻟﻀﺮب ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ٣ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی داﺷﺖ .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی از ﮐﻨﺎر داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ٤ .ھﻤﻮ از ﻗﻮل ﺷﮫﯿﺪ

 -١ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱ص .۳۰۳
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۴۲۹
 -٣درﺑﺎرۀ درﮔﯿﺮیھﺎی ﻃﻠﺒﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪ
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻀﺮب ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺳﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮردﻧﺪ،
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﯾﺎد ش ) ۲۹زﻣﺴﺘﺎن  (۷۲ص  ۱۰۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی،
ص ۳۳۲ـ ۳۳۳ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ص ۶۰ـ ،۶۱ﺧﺎﻃﺮات
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۲۸۶
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻤﯽ ،ص .۱۵۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۴۷

ﻣﻔﺘﺢ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻠﺒﻪھﺎ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﮫﺮآﻟﻮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدهای؟  ١و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ٢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
٣
ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺖ ،ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﻪ اﺟﺒﺎرا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎم ،از ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮد و از
ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ دﻓﺎع ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ذھﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ٤ .زﻣﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﻪ ﻧﻔﺮۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪش
ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻃﺒﻖ اﻃﻼع ،اﻓﺮادی ﮐﻪ از
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎرت دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﻮد .ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ ٥ .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ھﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ در ﺟﺎﯾﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :ﺻﺪر
ﺑﻼﻏﯽ واﻋﻆ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻼف و دروغ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﺸﺎن اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﺪ ﻧﺒﻮد
٦
ﺑﻌﺪ از درس ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی در ﺑﺎره داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﻟﮑﻦ ﺻﻼح اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻇﮫﺎر
ﮐﺮد» :ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا دوﻟﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف اﯾﺸﺎن ﮔﻮش
ﻣﯽدھﻨﺪ« ٧ .ﺣﺘﯽ در ﻗﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻤﺎی اﺳﻼم را ﮐﻪ از

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﯽ ،ص .۱۵۹
 -٢ھﻤﺎن.
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۶۱
 -٤ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻦ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺠﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی در ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ در :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص ۱ـ.۲
 -٥آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۲۴۷
 -٦ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۲۵۹
 -٧ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۲۸۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻃﺮف داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ١ .ﺳﺎواک ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎزم ﻣﺸﮫﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد» :ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻣﺮ را ﻓﺮاھﻢ
و ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس ،از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ« ٢ .ﯾﮏﺑﺎر ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻗﺎﺋﻤﯽ ٣ ،روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدان ،ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ دوﻟﺘﯽھﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط
ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ٤ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه
آن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺮﯾﺢ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻐﺎمھﺎی ﺗﻨﺪ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری

 -١ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص  ،۳۲۰آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۴۵۹
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۳۲۷
 -٣وی از ﭼﮫﺮهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﺑﺎدان ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ در آﺑﺎدان داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎی
وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻗﻢ و اﺻﻔﮫﺎن راھﯽ آﺑﺎدان ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در
ﻣﻌﺮض ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﺑﻮد ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺟﻤﯽ )ﺻﺺ ۹۰ـ (۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ .آﺑﺎدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮزی ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و آﻗﺎی ﻗﺎﺋﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﻌﺎل و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺑﺎدان ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﺰو ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ اﻓﺮاد زﺑﺪه ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﻧﻮری
ھﻤﺪاﻧﯽ ،دواﻧﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺮوی ،ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺳﻌﯿﺪی ،ھﺎدی ﻏﻔﺎری و
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻤﯽ
)ص ۱۱۲ـ (۱۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺒﺮھﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص
۱۱۵ـ .۱۱۷درﺑﺎره ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻗﺎی ﻗﺎﺋﻤﯽ در ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز آﺑﺎدان اﻧﺠﺎم داده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ،ص ۷۲ـ۷۵
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۳ص ۱۶ـ ،۲۰آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۱۵۸ـ.۱۵۹
 -٤آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .۵۷۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۴۹

ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ١ .آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻃﻼب ﻧﺰد آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری رﻓﺘﯿﻢ و اﻇﮫﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ در زﻧﺪان ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺮش را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺴﺆول و ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﯿﺎم ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮا از ﻣﻦ
ً
٢
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و اﺻﻼ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ؟
اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻃﻼب ﺟﻮان را ﺑﺎ آﻣﻮزهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ـ دﯾﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ راه از اﺳﺘﺎدان ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻃﻼب ﺧﺎرﺟﯽ  ٣ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺑﺮای زﻧﺎن ﻃﻠﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ٤ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ )ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن( و
ﭘﯿﺎم ﺷﺎدی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن )ھﺮدو ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ( و ﭼﺎپ

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص  .۵۹۵آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آﻣﺪه و ﺻﻔﺤﺎت ۶۵۶ـ ۶۵۹ھﻤﺎن
ﻣﻨﺒﻊ ،ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﻢ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن ،ص ) ۶۶۴ ،۶۶۰ﻃﻼب
ﻃﺮف آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﮏ زدن ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ(.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ص .۶۶
 -٣اوﻟﯿﻦ ﻃﻼب ﺧﺎرﺟﯽ ـ ﻣﻨﮫﺎی ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ھﻨﺪی و ﯾﺎ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
دوازده ﻧﻔﺮ از ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺎن اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺧﺘﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻃﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪﻧﺪ.
 -٤ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم داراﻟﺰھﺮاء ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﮥ آن را ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺎواک در دی ﻣﺎه  ۵۶از ﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻨﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ دﺧﺘﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،دﯾﮕﺮی داراﻟﺰھﺮاء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺳﻮم ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۳ص .۵۱۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوھﺸﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﮫﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی در ﺟﺮﯾﺎن
اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در  ۱۳ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم را ﯾﮑﯽ از
ﻧﺸﺮﯾﺎت داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﺠﺎوز از ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ از آن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ١ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،دهھﺎ
ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﮫﺮﺳﺖ آنھﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮور ﮐﺮد.
ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻤﺎی اﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻮد ﮐﻪ در دو ﺑﺨﺶ »ﻣﻘﺎﻻت
داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﺳﺎﺗﯿﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ« در
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺎﻻﻧﮥ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در۵۲۰
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﻪای
ﺑﻪ اﺳﻢ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺿﺮورت زﻣﺎن ،و ﯾﮏ اﻗﺪام ﺣﯿﺎﺗﯽ«
ﺷﺮﺣﯽ از ﺿﺮورت ﺗﺄﺳﯿﺲ آن را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ آن در ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری و
ﭘﯿﺶ از آن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی و ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﺣﺴﺎس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﮑﺮی آن اﻓﺮاد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﻧﻮﻋﯽ
رﮔﻪھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از ﻣﺆﺳﺲ
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻃﻮرﺿﻤﻨﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ھﻢ ﯾﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری درﺑﺎره داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎب ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﻨﺎم ﻓﮑﺮی اﯾﺮان وﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻣﻄﮫﺮی ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم،
ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
دوم ھﻢ از ﺷﺎﮔﺮدان داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﺪی ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﻨﯽ ،داود اﻟﮫﺎﻣﯽ،
ﻋﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ،و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ھﻢ ﺧﻼﺻﻪای از
ﻋﻤﻠﮑﺮد داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دواﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖھﺎی
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ
 -١ﮔﺰارش ﺳﺎواک را از ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۲۲۴ـ.۲۲۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۵۱

ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎ ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ .ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺮاﻗﯽ را ھﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪھﺎ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .وی ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﺎم ،ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮای
١
اﯾﺸﺎن ﺷﺮح دھﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ وی روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ،اﻋﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دور از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود داﺷﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ اھﻞ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ درس داﺷﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۵۱ﯾﺎ  ۵۲ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﺪ؛ وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ دﯾﺪن آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ ﺗﺎزه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﺮود؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رژﯾﻢ روی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ دﯾﺪار آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی رﻓﺖ و ﭘﺲ از آن آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی دو ﺟﻠﺴﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ در
٣
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ﻣﻨﺸﻮرات داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص .۴۶۲
 -٢ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﮥ اﻟﮫﺎدی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﺪر ،ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮی ،ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ و) ...اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺠﻠﮥ اﻟﮫﺎدی ـ
رﺟﺐ  ۱۳۹۴ـ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ( ﺑﺮﺧﯽ از اﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﮔﺎه در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ص .۱۸۳
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﻧﺼﺎرﯾﺎن ـ ﻣﺴﺆول ﻧﺸﺮ اﻧﺼﺎرﯾﺎن در ﻗﻢ ـ ﮐﻪ ﺧﻮد واﺳﻄﮥ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و
دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪۀ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺮﯾﺘﻌﻤﺪاری ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای آزادی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک در:
اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص ۱۸۶ـ) ۱۸۷ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﮥ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ،ﭘﺲ از آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ،ﯾﮑﯽ دو ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺷﺒﺴﺘﺮی و زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اداره ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎواک ﺟﻠﺴﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد) .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ
ﺟﻮادی( .درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ص
.۱۳۸

۴۵۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه( در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻧﺠﻔﯽ ﺑﮫﺎ ﻧﻤﯽداد؛ و در ﻋﻮض ،ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،رواﺑﻂ ﺑﮫﺘﺮی
داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﯾﺪار ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﻌﺮوف از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺤﺎم
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ١ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮھﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ از دﯾﺪ آﻧﺎن ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،روﺣﺎﻧﯽ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و
ﺑﮫﺘﺮ ﺣﺮف آﻧﺎن را درک ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺟﻠﺴﮥ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در آن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در  ۴۸/۱۰/۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺴﺎل
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از او ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ(
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﺠﺎدۀ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وی ﭘﮫﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ٢ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺎﺟﺪ دارد و
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ »ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ« روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺘﮫﻢ در ﺗﮫﺮان ،از وی ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،اﻇﮫﺎر ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ٣ .از اداﻣﮥ ھﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ »ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯽﻏﺮض« داﺷﺘﻪ و
از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و از ﻗﻀﺎ ،در ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ از
ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،روی ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮده و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،آﺛﺎری ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﮫﺎدھﺎی دﯾﻨﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ق دﮐﺘﺮ ﻓﺤﺎم ،ﺷﯿﺦ و
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری دﯾﺪار ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ

 -١درﺑﺎره ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺧﺒﺮ دﯾﺪار ﻓﺤﺎم از ﻗﻢ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺼﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ،ﺻﺺ ۳۷۳ـ.۳۹۷
 -٢اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص  ،۱۴۰ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص .(۵۲۷
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص  ،۲۰۰ﺟﻮاد ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ،داﻣﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮد و ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ وی را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص ۱۳۸ـ.۱۳۹
 -٤آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ،ص ۱۲ـ.۱۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ﺑﻮد ١ .ﻣﻐﻨﯿﻪ ﮐﻪ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ـ و ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ھﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ـ ھﺮ از
ﭼﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﯿﮫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎب ﺗﺎزهای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻗﻢ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﻪ در آن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ
روﻧﻖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻃﻼب و ﻓﻀﻼی ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺎل ۵۸ـ ۵۹ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﻌﻄﯿﻞ و
ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ واﮔﺬار ﺷﺪ.
داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﻨﯽ اوﻗﺎف

اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ھﻢ در ﻗﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .از ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل
 ۴۷اوﻗﺎف ﻗﻢ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب ،ﺗﺸﮑﻠﯽ از آﻧﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﻧﻮﻋﯽ »آﺧﻮﻧﺪ درﺑﺎری« ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ
اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ھﯿﺄت ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد .اوﻗﺎف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآوردن
ﻃﻼب ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ،
ﺑﺮای ﻣﺪتھﺎ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ھﻢ داﺷﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ،ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺠﺖ ـ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻮد  ٢ـ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی
٣
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ.
 -١ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،زﯾﺎرۀ ﺷﯿﺦ
اﻻزھﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯽ ﻗﻢ« ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻗﻢ ۱۹ ،ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ،
۱۳۹۱ق( در ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ده ﺳﺎﻟﮥ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ھﻢ ﮔﺰارش و ﺗﺼﺎوﯾﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از وﺟﻮھﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﮐﻪ در ﺷﺎه
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸﻮد! )ﺧﺎﻃﺮات ،ص  (۱۹ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﭘﺪر ﺑﻪ ﻗﻢ
آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪ و آن را در ﺗﺼﺮف ﮔﺮﻓﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات  ۱۵ﺧﺮداد ،ج  ،۱ص ۷۳ـ.۷۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی روی ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻮزه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام اوﻗﺎف ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺟﺪی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻼب ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﮫﺮﯾﻪ آﻧﺎن ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی دﯾﮕﺮی ھﻢ درﺑﺎره آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ از آﻧﺎن اﻇﮫﺎر ﺑﯿﺰاری ﮐﺮد .ﯾﮏﺑﺎر ﻃﻠﺒﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﺷﮫﺮﯾﻪاش ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﻧﺰد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آﻣﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮم آور ﺧﻮد،
ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ را وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار داده و اﺳﺎس ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد...
ﺳﭙﺲ از ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻃﻼﺑﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
١
وی آورده ﺗﺎ ﭘﺎداش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ.
ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ
داراﻟﺘﺮوﯾﺞ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﺟﺮۀ ﻟﻔﻈﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺳﺮاﺟﺎری از ﻃﻼب واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت و
ﻋﮑﺲ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﻨﯽ اوﻗﺎف را ﺗﮫﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار
داده ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻪ آﻧﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ھﻢ
دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻪ وی را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ٣ .ﯾﮑﺒﺎر وﻗﺘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۶۹۴ ،۶۸۰
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  ۵۰و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ۶۴ :در ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دوﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ اداره اوﻗﺎف ادارهای ﺑﻪ ﻧﺎم داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﺑﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۴۰ﻧﻔﺮ
ﻃﻠﺒﻪ را اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و در دھﺎت
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﺎن ،ص .۱۰۰ ،۸۰
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  .۱۶۷ﺳﺎواک در ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﻨﯽ اوﻗﺎف ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻔﻮر
ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ دﯾﮕﺮی را ﺳﺎواک درﺑﺎره ﻗﻄﻊ
ﺷﮫﺮﯾﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﺎد از اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده و از ﻗﻮل ﻃﻠﺒﻪھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
دﯾﻨﯽ اوﻗﺎف ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﮫﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﮫﺮﯾﮥ
آﻧﺎن را داده اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﻧﺰد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از
اوﻗﺎف ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﺪ و اﻋﻮان ﻇﻠﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎز
ھﻢ از ﻣﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎرﯾﺪ؟ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اوﻗﺎف ﻧﻤﯽروم .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻮب واﻋﻈﯽ آﻣﺪه ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ.
آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﺰو داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ او ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺑﺪھﯿﺪ ١ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ در
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۴۸ﮐﺴﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻃﻼﺑﯽ را ﮐﻪ در داراﻟﺘﺮوﯾﺞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ٢ .اوﻗﺎف ﻗﻢ ﻃﻼب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﺮم ﺑﻪ اﻃﺮاف
اﻋﺰام ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺎن روﺳﺘﺎھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد
و از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ٣ .ﻋﺪهای از روﺣﺎﻧﯿﻮن
اراک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت اوﻗﺎف و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮوج ﻣﺬھﺒﯽ ،از
٤
ﺳﻮی ﻃﻼب ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ راه ﻧﺪادﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺎس ﮐﺮﯾﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ اوﻗﺎف ﻗﻢ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ً
وی ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ از ﻣﺮﯾﺪان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼب ﻋﻀﻮ
داراﻟﺘﺮوﯾﺞ را در اﺧﺘﯿﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺮار داد .ﺳﺎواک از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش آن را
آورده اﺳﺖ ٥ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﻋﺒﺎس ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﻮﮐﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ٦ .در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎس
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اوﻗﺎف ﻗﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻼب ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﻨﯽ اوﻗﺎف )داراﻟﺘﺮوﯾﺞ(
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و دون ﺷﺄن ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﭘﺴﺖ در آﻧﺠﺎ ھﻤﺪوش ﺑﺎﺷﺪ .وی از ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق او ﻧﺰد ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و در ﺣﻀﻮر ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﻨﯽ اوﻗﺎف
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ  .٧اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ از اوﻗﺎف ﻗﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اوﻗﺎف اراک
ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ .در اراک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر وی درﮔﺬﺷﺖ و آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی و رﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻪ واﻟﻠﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻋﮑﺲ ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﯾﺪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺣﮑﯿﻢ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ ...ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص ۲۰۴ـ ،۲۰۵و
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.۲۱۸ :
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۲۸۹
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۳۱۶
 -٣ھﻤﺎن ،ج .۷۲۹ ،۲
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۷۸۹
 -٥ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۲۳
 -٦ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۷۹
 -٧ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۱۰۰

۴۵۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﯿﺮازی ﺑﺮای ﻣﺎدر وی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .وی در ﺳﺎل
١
 ۵۷ﺟﻠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
۲ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ و اﺻﻮل دﯾﻦ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۳آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﻣﺆﺳﺴﻪ در
راه ﺣﻖ و ﮐﺎﻧﻮن ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ درسھﺎﯾﯽ از اﺻﻮل دﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻼب ﺟﻮان و ﻓﺎﺿﻞ آن
روزﮔﺎر آن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ از ﺳﺎل  ۱۳۴۳و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺻﻮل دﯾﻦ از
ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا در ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه
ً
ﺣﻖ ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ٣ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﻨﺪ
ﺑﺮﮔﯽ راﯾﮕﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺻﻮل دﯾﻦ ،ﻓﺮوع ﻣﺬھﺐ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ آن ،آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ٤ ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ دﯾﻦ ﭘﺮور ،و آﻗﺎی رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی و ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮد اﺧﯿﺮ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺮوه و اھﺪاف آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ در ﻗﻢ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
از ﻃﻼب ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﯾﻢ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از راه ﻗﻠﻢ و ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺎ ھﻢ دور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ
و ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﯾﻌﻨﯽ از راه اﺛﺒﺎت
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ...اﺳﺎﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ )ﺣﻘﺎﻧﯽ( و ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل

 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ،ص  ،۱۳۱اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ وی ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻗﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد .ﺣﻮاﻟﯽ  ۵۱ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۵۲دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ زدﮔﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻤﯽھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاﻓﺎت وی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻢ زﻧﺪان ﺑﻮد .ھﻤﻮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ھﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .از وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺤﻞ آن ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﻮد در ﮐﻮﭼﮥ آﻗﺎزاده در اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ارم ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮی آن را ﺧﺮﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮار داد .در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ،ﺑﻨﺎی آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آرام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ص .۱۹۵
 -٤اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ داد.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۵۷

اﻟﺪﯾﻦ دﯾﻦ ﭘﺮور ،و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺴﺎﺋﯽ )ﺧﺮازی( و رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی و ھﺎدی رﻓﯿﻌﺎ  .١ﯾﮏ
ﮔﺰارش ھﻢ از ﺳﺎواک از ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ و اﻧﺘﺸﺎرات آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪ
ﺳﻮی اﺳﻼم« ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ آﻗﺎ
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺴﺎﺋﯽ ﺧﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ دﯾﻦ ﭘﺮور ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ درﺑﻨﺪی ،ﺧﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﺳﻠﯿﻢ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻻھﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ زﻧﺪی ٢ .آﻗﺎی اﺳﺘﺎدی ،اﺻﻞ
را آﻗﺎی ﺧﺮازی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺐ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻮد اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را
دﻋﻮت ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﺰوات ﮐﻮﭼﮑﯽ در رد ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ٣ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزارﯾﺎن و در رأس آنھﺎ آﻗﺎی
٤
ﻟﻮﻻﭼﯿﺎن اداره ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .آﻗﺎی اﺳﺘﺎدی ﺷﺮﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎزار ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در
ﺟﺰوهای ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﻔﺲ
ﺗﻨﺰل داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻪ در دھﮥ  ۴۰ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ،از اھﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ٥ .ﺟﺰوات ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻓﺮاوان
آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺟﺰوات ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﺎل  ۴۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۴در ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب

 -١ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۴۳ـ .۴۴ھﺎدی رﻓﯿﻌﺎ ﺑﺮادر
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﺰی )ﺷﺎﻏﻞ در دﻓﺘﺮ رھﺒﺮی و ﻣﺴﺆول ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻨﺪن( ﺑﻮد.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  ،۱۶۲آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .۴۸
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ص .۱۹۶
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ص .۲۰۲
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ در راه ﺣﻖ ،ﻗﻢ ۱۳۷۷ ،در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﻨﺘﺸﺮه و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

۴۵۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ١ .آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح از ﺳﺎل  ۱۳۵۰ـ ۱۳۵۱ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺆﺳﺴﻪ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را
٢
آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن آﻗﺎی اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی ھﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد .در دھﮥ  ۴۰و ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی در دھﮥ ۵۰اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،در ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ،از ھﺮ ﺟﮫﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی داﺷﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن در ﯾﮏ روال ﻋﺎدی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
٣
اﺳﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ÷ :در اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ
ﺣﺴﻦ ﻧﻮری ھﻤﺪاﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ واﻋﻆ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﮑﻞ دھﻨﺪۀ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روزھﺎی
ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﮑﺘﺐ وﻟﯽ
ﻋﺼﺮ÷ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۴۰و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت آن آﻣﺪه اﺳﺖ
»ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی اﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻧﻮری« ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ ٤ .در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ھﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ اھﺪاف اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺘﺮه از ﺳﻮی اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮوﻏﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ درﺧﺸﯿﺪ .ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﻧﻈﻢ ﮐﯿﺴﺖ؟ رازھﺎی
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﻮدهھﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻧﻈﻢ ﺟﮫﺎن ،ﭼﺮا درﺑﺎره دﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ .ﺧﺪای ﺑﯽﻧﯿﺎز ،ﺧﺪای دادﮔﺮ ،ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم .ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮﯾﯽ اﻧﺎﺟﯿﻞ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶﮔﺮﯾﻢ .آﯾﺎ ﺧﺪا ھﻢ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری دارد .و ﺻﺪھﺎ ﺟﺰوۀ دﯾﮕﺮ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ،ﺧﺴﺮو ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﭘﺮوﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮی ،ﺗﮫﺮان ،وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ۱۳۵۴ ،ش.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ص .۲۰۰
 -٣ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﯾﺶ ،ص
 ۲۰۳ـ ۲۱۰آورده و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺳﺎواک ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ص  ۲۱۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
داده اﺳﺖ.
 -٤ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﮑﺴﺖ ،ص .۴

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۵۹

آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﮫﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ و ﺟﻤﻠﮕﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺻﻤﯿﻤﺖ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ارﺷﺎد ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺳﮫﻢ ﺑﺴﺰاﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ «.در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦھﺎ در
»اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ« ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ »ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺠﮫﺰ ﻧﻤﻮدن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺳﯽ و ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ﮔﺎم
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﮐﻪ اﻏﻠﺐ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﻪ اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﻤﻦ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن در زﻣﺮۀ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ١ «.ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻗﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﻮر
را ﻧﺎم ﺑﺮد ٢ .ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻃﯽ ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل )ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۴ـ (۵۵ﺑﻪ
ﺻﻮرت ھﻔﺘﮕﯽ در ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺮﺷﻮر را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺎواک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﺑﺎروری ﻓﮑﺮی ﻃﻼب ﺟﻮان ﻗﻢ ،در
ﺳﺎل  ۵۵دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن را ﺻﺎدر ﮐﺮد ٣ .در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ )و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ از ﺧﻮد
ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮری( ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﮑﺘﺐ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ÷ و
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﮫﺪﯾﻪ دو ﺷﺎﺧﮥ ﻓﺮﻋﯽ از اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﺷﻮرا و
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رھﺒﺮ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻧﻮری اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک
در ﺳﺎل  ۱۳۵۵اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﻣﮫﻨﺪس ﭘﻮﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﺑﺮق ﻗﻢ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺧﺪﻣﺎت

 -١ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﮑﺴﺖ ،ص .۵
 -٢وی در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﺒﻮر از ﺷﻂ ﺷﺐ« )ص ۴۷ـ (۵۱ﺷﺮﺣﯽ از اﻧﺠﻤﻦ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ دراﻧﻘﻼب اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻧﻮری ھﻤﺪاﻧﯽ ،ص ۶ـ .۷ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮری )م
۱۳۷۰ش( ﻋﺎﻟﻢ و واﻋﻈﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ و ﺷﺎﻋﺮی ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺷﻌﺎر وی در ھﻤﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه وی در ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﺎلھﺎ درﮐﻨﺎر ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ آﺛﺎر ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ اﯾﺸﺎن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و آنھﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﺧﻮد
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.

۴۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ داده و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﻪ در ﻟﻮای ﻣﺠﺎﻣﻊ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اھﺪاف ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ وی
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را در ﻗﻢ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و رﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد از اﯾﻦ
١
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮد ﺷﻮد.
۳ـ ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻨﻪھﺎی ّ
ﺗﺤﻮل در ﺣﻮزه از ﺳﺎلھﺎی ۳۷ـ ۳۸آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ۴۰ـ ۴۳ﺿﺮورت ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی درﺳﯽ ﺣﻮزه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آن را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻀﻼی ﻗﻢ دﺳﺖ
ﺑﮑﺎر ﺷﺪه و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﮫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه ﭼﯿﺮه ﺑﻮد،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻃﻼب ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺗﺎزه وارد اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﯽ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ )از ّﺗﺠﺎر( ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ٢ .اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﺪرﺳﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی در اﻧﺪﯾﺸﮥ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺳﺎل  ۴۰در ﻣﺪرﺳﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ )ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی( در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﮫﺮان )اﻣﺎم ﻓﻌﻠﯽ( آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ را دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ ٣ .ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﺸﺎﮔﺮدیھﺎی وی ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،اﺧﺘﺮی ،ری ﺷﮫﺮی ،ﻗﺮاﺋﺘﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۱۶۷
 -٢ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان وی زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ
رﻓﺘﻨﺪ ،ص  (۲۶۷و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ و ﻓﻌﻼ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ
دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰھﺮاء و
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ص ۱۰۳ـ.۱۰۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۶۱

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ و رﺑﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺪرﺳﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﯾﻨﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺷﺪ و دو ﻃﺒﻘﻪ ھﻢ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .از ﺳﺎل ۲ـ ۱۳۴۱ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ آﻏﺎز
ﺑﮑﺎر ﮐﺮد ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی داد ﮐﻪ دو
ﺳﺎل آن را اداره ﮐﺮد .ﺳﺎل  ۴۳ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی ﺷﯿﺦزاده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺮحھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ ،در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ،ﺷﺎﻣﻞ آﻗﺎﯾﺎن
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﺣﺎﺋﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،و ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ھﻢ در آن ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .از ﺳﺎل ۴۵ـ۴۶
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ داﺷﺖ ١ .ھﻤﺎن ﺳﺎل
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ھﺎﻣﺒﻮرگ رﻓﺖ و ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ٢ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ وی از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻋﻮت آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ،
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،و ﺟﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه و در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﯾﮏ آﻗﺎی
ﻗﺪوﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻃﻼب ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻃﻼب ﻣﺒﺘﺪی را داﺷﺖ )از روی ﺗﻮاﺿﻊ( آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﻼب دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ و آﻗﺎی
ﻣﺼﺒﺎح ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﻼب ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ .ﺣﺪود ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺎرھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮫﯿﺪ
ﻗﺪوﺳﯽ و ﺟﻨﺘﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺪرﺳﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﻘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺒﺎح ،ﺑﮫﺸﺘﯽ و آذری ﻗﻤﯽ ﺑﻮد .در آن ﺳﺎلھﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دھﮥ ۵۰در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪاش روی ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
 -١ﻧﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎرۀ اول ،ص ۲۵ـ) ۲۶اﻇﮫﺎرات آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ(
 -٢درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺎﻣﺒﻮرگ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷
ﺷﮫﺮت دارد ،و ھﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎوره ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎرﺷﯽ در ﮐﯿﮫﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ .۱۳۸۱/۱۱/۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﮐﺎدرﺳﺎزی
و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ روی ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ھﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻊ وی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ وی را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺎم داﻧﺴﺘﻪ و اﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ
از ﻃﺮح ﻓﺘﺎوی اﻣﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ً
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺪوﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﻇﺎھﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی را
داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ،ﺣﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ ١ .در ھﺮﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻼب ﺟﻮان ،ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ راﯾﺞ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﭼﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ھﺴﺘﻪھﺎی ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .وی
ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎرﻣﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪه و ﻋﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎ ـ
ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ـ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﺮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ٢ .ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻗﺎی ّ
ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ٣ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻃﺒﻌﺎ از روی
اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی آن ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺎ زاھﺪی و ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻌﺪھﺎ در
زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﻠﺒﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ از ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و ّ
ﻣﻌﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﯾﮏ

 -١اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد آورده و ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﺷﻮاھﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎ و ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻤﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎﺳﺨﻦ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،دوره ﺳﻮم ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ ) ،۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ،(۱۳۸۴ﺻﺺ ۲۹۱ـ.۳۰۵
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ.۱۳۶ ،
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۴۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺳﺎل ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﮕﺎم! ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ١ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ
٢
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﮫﺎﯾﯽ و زﻧﺪه ﮔﻞ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﻼﺣﯿﺎن و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اوج دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎواک وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ اﻻن ھﻢ در داﺧﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ھﺴﺖ ،ﻗﺒﻼ در ﻣﺪرﺳﮥ
ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮدﯾﻢ ...ﯾﮑﯽ از ردهھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻻن
ھﻢ ھﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ را ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﻟﻮ داده ﺑﻮد...
اﯾﻦ اوج ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن رازﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ،
٣
اﺳﻼﻣﯿﺎن و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎواک ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﻼب ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۵/۳/۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
و از ﺧﻤﯿﻨﯿﺴﺖھﺎی داغ و دو آﺗﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
و ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و آنھﺎ را ﻋﻠﻨﺎ ...ﻣﯽدھﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دم ازﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﻇﺎھﺮی ﺑﺴﯿﺎر آرام دارد و ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺷﮑﺎری در
داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ
ھﺴﺘﻨﺪ ٤ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﺗﻤﺎم آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ً
ﺳﺎزﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺎﮔﺮدان داغ و ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﺷﺎﮔﺮدان
ﺧﻤﯿﻨﯿﺴﻢ دو آﺗﺸﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ،ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺧﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻏﻠﺐ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺘﺪ .آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ص .۱۴۱
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۴۲
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ص ۱۷۱ـ.۱۷۲
 -٤ﻃﺒﻖ اﻇﮫﺎرات آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺷﻤﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ ازﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺑﻮد .ھﻤﺎن،
ص .۱۵۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮط ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎد آن ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در ﻟﻔﻆ و ﻇﺎھﺮ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﺪ ﻋﻤﻼ
١
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻧﺠﺎ ھﻤﻪ از ﺧﻤﯿﻨﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ،اﺷﺎراﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﺎﻟﺖ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻤﺘﺎز
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ دﺷﺘﯽ ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼب آن ﻣﺪرﺳﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﻃﻼب
٢
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪال ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ :از ﺳﺎل  ۵۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﺎل ۵۵ـ ۵۶و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و
آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ٣ .ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ روز ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﭽﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻧﺰاﻋﯽ
٤
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح آن را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺮای اﻣﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ،۱۴ص  ۲۲۶ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎواک ،ﮔﺰارشھﺎی ﺧﻮد را داغﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ،ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻋﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺳﺎواک رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ...در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ اﺗﮫﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻀﺮه ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪه در ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻧﺪان اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻃﻼب را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ...و ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
ﻃﻠﺒﻪای را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ روز ﻣﺄﻣﻮری آﻣﺪ و ﻧﺎم ﻃﻠﺒﻪای
را ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ را
ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻼﻧﯽ را ﺻﺪا ﮐﻦ و آن ﻓﺮد ھﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻓﺮار ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ص  ،۲۱۵ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره .۵
 -٢ھﻤﺎن.
 -٣آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﮥ درس »ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ« ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻓﮑﺎر دﮐﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﺸﺎن ﺳﻪ اﺷﮑﺎل
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ وﺣﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ،دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎد و ﺳﻮم اﻣﺎﻣﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه
اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ )درسھﺎی ﻣﺸﮫﺪ( ﺑﻮد .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺤﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۷ص .۳۱۸

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی( و ﺣﻘﺎﻧﯽ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻮد .ﺳﺎواک
در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻓﻮت ﺷﺪه ﻃﺮﻓﺪاران وی در
ﺣﻮزه زﯾﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران و
ً
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ او ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻟﻔﻈﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از ﻓﻮت
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و آزادی ﮐﻪ ﻃﻼب از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ
ً
اﺳﺖ ...ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ وی ﻓﻌﻼ در
ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻪ از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ
»در راه ﺣﻖ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
در ﺟﻠﺴﺎت درس وی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ در رد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﭘﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺼﺒﺎح ھﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را
ً
ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ رد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﻃﺮﻓﺪاران
١
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ او ھﻢ ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﻟﺘﮫﺎب ﺟﺪی ﺷﺪه آﻗﺎی
ﻗﺪوﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﮑﺎن ادارۀ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دو
ﻃﺮف ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮ و ﺷﺶ
ﻧﻔﺮ از آن ﺳﻮ ـ از اﻓﺮاد ﺗﻨﺪرو در ھﺮدو ﺟﻨﺎح ـ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎری ھﻢ از
ً
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺧﻮد از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
ً
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺟﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ دوﺳﺘﯽ و ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺪﯾﺪش
ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎ ل ۵۵ﻣﺪرﺳﻪ
٢
را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ و ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮی ،از
ﺷﮫﺮت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﮑﺮی اﺳﺎﺗﯿﺪ زﯾﺎدی و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ھﻤﺮاھﯽ و
 -١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۶ص .۷۹
 -٢اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارشھﺎی ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و از درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
از درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﻃﺮﻓﺪاران وی در ﺣﻮزه اﻓﺰوده ﺷﺪه و ھﺮ روزه ،درﮔﯿﺮیھﺎ و
ﻣﺸﺎﺟﺮاﺗﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد
ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۳۶۸ـ.۳۶۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻤﮑﺎری ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ  ١و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ  ٢ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ از ﻃﻼب ﺟﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺷﺪ ٣ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر آﻣﻮزش

 -١اﯾﺸﺎن دو ﮐﺘﺎب »ﺑﺪاﯾﺔاﻟﺤﮑﻤﻪ« و »ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ« را در اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﺘﻮن ﺟﺪﯾﺪ درﺳﯽ ﺑﺮای ﻃﻼب ،و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺘﺎب رﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪه« ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن »ﻣﮑﺎﺳﺐ« را ﻧﯿﺰ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻦ
ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺷﺪه در ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦھﺎ در
اداﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻮن درﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 -٣ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎرﻣﯽ،
ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ )ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﺷﮫﯿﺪﯾﻦ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰھﺮاء( ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻋﻠﯽ رازﯾﻨﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺮی ،ﻧﺒﯽ اﻟﻠﻪ راﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ راﻣﻨﺪی،
ﻋﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۵۲ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ (.اﯾﻦ
ﻓﮫﺮﺳﺖ را ھﻢ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ :ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺪرﺳﯽزاده ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ زرﮔﺮ،
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﮫﺮاﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﮫﺮاﻣﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ
ﯾﻮﻧﺴﯽ ،ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺪاﻣﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
رھﺒﺮﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﺮب ،ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼحزاده ،ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﮫﺪی
ﭘﻮر ،ﺳﯿﺪھﺎدی رﻓﯿﻌﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﻟﺢ رﮐﻨﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻧﻈﺎمزاده ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﯾﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ رازﯾﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻣﻮﯾﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺼﺎری ،ﮐﺎﻇﻢ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،روح
اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺳﻤﺘﯽ ،ﺟﻮاد ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﯾﺎن ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺻﺪرﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
اﺻﻐﺮﺣﺠﺎزی ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺗﻘﻮی ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ روﺣﺎﻧﯽ )اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ( ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺪوﻗﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪﯾﺎن،
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ دھﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد دھﻘﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ اﻓﺸﺎری ،ﻣﺤﻤﺪﺳﯿﻔﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ
ﺗﺮاﺑﯽ )ﻣﺮﺣﻮم( ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﯽ )ﺷﮫﯿﺪ( ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ )ﺷﮫﯿﺪ( ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻧﻮاب ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﻧﺠﺎت )ﻣﺮﺣﻮم( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪوﻧﺪ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻋﻠﯽ ﻣﺒﺸﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﯽرﯾﺎ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ،
ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،اﺑﻮﺗﺮاب ﺑﮫﺮاﻣﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد رﺳﺘﮕﺎری،
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﯿﺮی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺷﺒﯿﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺼﺒﺎح ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻣﺼﺒﺎح
ﻣﻮﺳﻮی ،ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ھﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﮫﺪی ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻗﺎﺋﻢ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد زﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺮﻣﯽ)ﺷﮫﯿﺪ( ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎھﺪی ،ﻋﺒﺎس
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ﺳﮫﻞﺗﺮ ﺷﻮد ١ .اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﻘﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺧﻼق و اﻧﻀﺒﺎط ،ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮔﺮوه زﺑﺎن،
ﮔﺮوه ﻣﻨﻄﻖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم ،دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ُ
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ٢ .اﺳﺘﺎد ﻣﺼﺒﺎحّ ،
ﻣﺪرس ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ  ٣و ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۵۵و اﯾﺠﺎد
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻣﺆﺳﺴﮥ در راه ﺣﻖ ٤ ،ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دروس را در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ داد .ﺷﻤﺎری از
ﻃﻼب ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ در راه ﺣﻖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ٥ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ھﻤﺮاه آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح از ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ٦ .ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎھﺮ ،ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درس ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،وﻟﯽ ﻃﻼب و اﻏﻠﺐ
اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﺷﺎﮔﺮدان درس اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺒﺎرزات اﻣﺎم
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎواک ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎواک ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎرز و ّﻓﻌﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺣﺠﺮه ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﺎلھﺎ ،ﻃﻼب ﺟﻮان در

ﻣﺘﯿﻦ ،ﻣﻔﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪوﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺑﺮاھﯿﻤﯿﺎن ،ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﮋاد و...
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺮف ﺳﺎده ،ﻧﺤﻮ ﺳﺎده و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰوات دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎرۀ دوم) ،ﺷﮫﺮﯾﻮر (۱۳۷۵ ،ص ۵۹ـ.۶۰
 -٢ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۱ص .۵۸
 -٣در دورۀ ﻧﺨﺴﺖ ،آﻗﺎی ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٤آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح اواﺋﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل اﺳﺘﯿﺠﺎری در ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺸﻘﻌﻠﯽ و
ﺳﭙﺲ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﮫﺎﻣﯿﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۵۵ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ در راه
ﺣﻖ ،ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش آﻧﺠﺎ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد.
 -٥اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ داده ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل از ﻣﺆﺳﺴﮥ در راه ﺣﻖ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ
ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم را ﭘﺪﯾﺪ آورد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
 -٦ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺷﮫﺎب و ﺷﮫﯿﺪ رداﻧﯽ ﭘﻮر ،در ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.

۴۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻃﻼب ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
١
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺮوز ﺟﺪی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را واداﺷﺖ ﺗﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺟﺪیﺗﺮ
ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎرﻣﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﻋﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎ و ﺑﺮادرم ـ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻨﺘﯽ ـ
»ھﺴﺘﻪای را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰوهھﺎی ﮔﺮوهھﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ،اﻋﻢ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ را
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «.اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،آﻗﺎی ﻃﺎرﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ
٢
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ و ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻋﺮﻓﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
از ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺑﺮای ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻮع
اﻋﺘﺮاضھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﺣﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮥ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﻼب از ﺗﺤﺼﯿﻞ دروس ﮐﮫﻨﻪ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﭘﺮﻓﺎﯾﺪهﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ،در
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﺤﻘﻖ ،اﺻﺮار دارد ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﯾﺸﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در ﺗﮫﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٣ .ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب

 -١ﻧﻤﻮﻧﮥآن ﻋﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎ از ﻃﻼب ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﮥ
اﺻﺤﺎب رﺟﻮی ﭘﯿﻮﺳﺖ) .ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۱ص  (۳۹۷اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﭘﺲ داد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﺷﺪ .وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎواک
را در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و آﻧﺎن را ﻓﺮاری ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ،ص  ،۱۱۰ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اﻇﮫﺎرات وی ﻧﺰد دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺳﺎواک
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ص ۸۵ـ.۸۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎرۀ اول ،ص ۵ـ.۱۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۶۹

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺪوﺳﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﺬب آﻧﺠﺎ
١
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﻣﺼﺒﺎح از دوﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﮥ اﻧﺘﻘﺎدی :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎرهای
ﺑﻪ رواﺑﻂ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻪ ھﺮدو در ﺷﮑﻞدھﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
از ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ درس ﻓﻘﻪ اﻣﺎم ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ـ و از ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل آﻗﺎی
ﻣﺼﺒﺎح ﺑﻪ ﻣﺪت ھﺸﺖ ﺳﺎل در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ـ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﺴﻠﯽ از ﻃﻼب ﺟﻮان ﮐﻨﺎر
ً
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮی و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ارﮐﺎﻧﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن :ﻣﺼﺒﺎح ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ،ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن ﻃﺮح
ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ آن را ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد ٢ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺎسھﺎ ،رﻓﺎﻗﺖ و دوﺳﺘﯽ دو ﻧﯿﺮوی
) -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ( ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی
ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺑﺨﺶ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۶۳ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺷﮫﯿﺪﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اداﻣﻪ دارد .اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن زﻣﺎن،
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮط ﮐﺮده
ﺑﻮد در ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮد .درﺑﺎره رواﺑﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۸۷
 -٢ﻣﺘﻦ آن ﻃﺮح را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۳ص .۴۴۷
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﭼﺎپ ﺳﻮم )ص  (۱۷۴ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺰاﺋﺮی ﺻﺪر و ﮔﺮوه ﺗﻼﻣﺬۀ
ﻣﺮﺣﻮم داﻣﺎد ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎھﻨﺮ وھﺎﺷﻤﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ و ﺑﺎھﻨﺮ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،و اﻣﺎ
ً
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎ ﻧﺒﻮد و او و ﺣﺠﺘﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﯾﮕﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﮑﺎرم ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺳﺎل  ۳۹در ﮐﻼس زﺑﺎن و ﻋﻠﻮم
ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﯾﻦ و داﻧﺶ ﺷﺐھﺎ ﺑﺮای  ۳۰ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ھﻢ در آن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدم و ﻧﯿﺰ اﺧﻮی.

۴۷۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﻌﺎل و ﺟﻮان آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح
ﯾﺰدی رﻓﺎﻗﺘﺸﺎن در آن ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻮار ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در اوج ﻣﺒﺎرزات
ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺮداد  ۴۲آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،درﮔﯿﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﮐﺎر ﻧﺸﺮ »اﻧﺘﻘﺎم« و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺸﺎر
»ﺑﻌﺜﺖ« ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮫﺎد ،ﻗﻀﺎوت و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
داﺷﺘﯿﻢ .در دوران ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ و
آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی
ﺟﻨﺘﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻨﺪی ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
١
ﺑﻮدم.
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﺮای اداره ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ھﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن
رﻓﺖ ،ارﺗﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺷﺨﺺ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﻮرتھﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .از ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشھﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ
ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﻓﮑﺮی آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ دو
ﻧﻔﺮ در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی و ﺑﻪ وﯾﮋه دﯾﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح
ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ،ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۴۴/۳/۴ﮐﻪ ﺳﺎواک در آن ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ھﺎﻣﺒﻮرگ »ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﻧﺤﻮه اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ﺷﮫﺮ ھﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺣﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ واﻋﻆ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮی ) آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ(
و ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪرﺳﯽ ....ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ« ٢ .در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۴۴/۶/۲۰
اﺳﺖ ،ﺳﺎواک ﮔﺰارش داده اﺳﺖ؛ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
ً
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﻼم از ﻗﻢ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮده ...اﺧﯿﺮا ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آدرس
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻗﻢ ﺟﮫﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ارﺳﺎل و ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ :رﻓﻘﺎی ﺟﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﺑﺪھﻨﺪ و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮنھﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ رخ داده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ
 -١ﺷﮫﯿﺪآﯾﺖ اﻟﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )ﭘﺎورﻗﯽ( ،ص
۴۲۲ـ.۴۲۳
 -٢ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۳۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۷۱

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،درس ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﺎ از آﻗﺎﯾﺎن اھﻞ ﻋﻠﻢ
١
ﮐﺴﯽ ھﻨﻮز ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ھﻤﻪ آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۴/۶/۲۳ﺳﺎواک درﺑﺎره ﻧﺎﻣﮥ آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻧﺎﻣﮥﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ »ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح
ﯾﺰدی ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮔﺮدد« .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از
آزادی آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .اﯾﺸﺎن در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺛﺒﺎتھﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ،از ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻼل روﺣﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻣﻼل ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﻧﺎراﺣﺘﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪای ّﻣﻨﺎن ﺑﺮ ھﻤﮥ ﺷﻤﺎ
ﺻﺒﺮ و ﺗﺎب و ﺗﻮان و در ﭘﺮﺗﻮ آن ﻧﺸﺎط روز اﻓﺰون ﮐﺎرھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﺘﺤﺮک و زﻧﺪه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .اﻣﯿﺪوارم دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ در راھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮوع
٣
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﺪ«.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۴/۷/۲۱ﺳﺎواک از ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺎم
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده و ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻧﺎﻣﻪ ،آﻗﺎی
٤
ﻣﺼﺒﺎح اﺳﺖ.
در ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۴/۲/۲۰ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد از اﯾﺮان ﺑﻪ ھﺎﻣﺒﻮرگ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮاق ،اردن،
ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﯿﺮوت ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ» :ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،وﻟﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎﻋﺖ دﻧﺠﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻪ »ﻣﺼﺒﺎح دوﺳﺘﺎن«
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﮑﺮی ﻓﺎرغ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ ٥ «.ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ
ﺧﻮد در ھﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در اداﻣﻪ از اﯾﺸﺎن ﺳﺮاغ اداﻣﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
ﻗﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد» :درﺑﺎرۀ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد در
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ
 -١ھﻤﺎن ،ص .۴۰
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۴۱
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۴۳
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۵۴
 -٥ھﻤﺎن ،ص .۴۲۲

۴۷۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

داﺷﺘﯿﻢ ١ .ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﺤﺚ از وﻻﯾﺖ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺳﺨﺖ آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﻧﺎﻣﮥ
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮی )ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ( از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ روزاﻧﻪ »در ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اداﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان داﺷﺘﻢ و
٢
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ھﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ وﻗﺖ دارم«.
اﯾﺸﺎن در ﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﺮای ھﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ھﻤﻔﮑﺮ در ﻗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ّ
ﺗﻨﺒﮫﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮاﯾﺸﺎن
دﺳﺖ داده در اﺧﺘﯿﺎر ھﻢ ﺑﮕﺬاردﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنھﺎ ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎری ﺑﺲ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ و در ھﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ،ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﮕﺎرش ،ﻣﺆﺛﺮ
٣
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۴/۳/۳ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی
)درﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮداد  (۱۳۸۷ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺑﺤﺚ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاھﻢ آورده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ
ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻦ ﻻزم
ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﯾﮏ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...و اﯾﺸﺎن )اﻗﺎی ﺳﺮﺧﻪای( ﺑﻪ
ﻗﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﮐﻪ ﻣﺴﺆول اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺟﻠﺴﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎی
٤
ﺟﻠﺴﻪ ھﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،دادهاﻧﺪ.«.
در ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﮐﺎر ﭘﮋوھﺸﯽ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪتھﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع و
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی آوردﻧﺪ
ﮐﻪ از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ھﻢ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ھﻢ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

 -١ھﻤﺎن ،ص .۴۲۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۴۲۶
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۴۶۲
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۴۳۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۷۳

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آوردﻧﺪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮد
ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاردﻧﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای درﺑﺎرۀ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ و آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن
)ﺑﮫﺸﺘﯽ( ﺧﯿﻠﯽ از آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ آﻗﺎی
ﻣﺼﺒﺎح و اﻣﺜﺎل او ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .از آدمھﺎی آرام و ﻣﻼﯾﻢ و ﺗﻮدار ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺶ
١
ﻣﯽآﻣﺪ.
رواﺑﻂ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح و ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۳۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻗﻢ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺎ
رﻓﺘﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن )در ﺳﺎل  (۱۳۴۹ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ،ﺳﺮد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺸﺮوط
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻘﺪ و اﯾﺮادھﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رد و ﺑﺪل ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎی آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﮐﺘﺎب »دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن« ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﮔﻔﺘﺎر از اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ٢ .در آﻧﺠﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ دﻟﺨﻮری آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح از
ﺧﻮد دارد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ـ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ـ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ً
از دوﺳﺘﺎن ﭘﺮداﻧﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻢ زدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اھﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ دارد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﺶ ھﻤﻮاره او را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺘﻪام ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ داﺷﺘﻢ ،اوﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺗﻠﺦ ﺷﺪ و
ﺣﺘﯽ درس ﺧﻮد را در ﻣﺆﺳﺴﻪای ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ّ
)ﻣﺪرس ارزﻧﺪهای اﺳﺖ( ﺗﺮک ﮐﺮد
و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻗﮫﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻢ و آرام آرام راﺑﻄﻪاش را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
٣
ﻣﻦ ﮐﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از اﺳﺘﺎدان ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﻼس درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮش ﻗﺮﯾﺤﮕﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮫﺘﺮ
 -١ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ش  ،۲۷ﺗﯿﺮﻣﺎه .۱۳۶۴
 -٢ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻘﻌﻪ.۱۳۷۸ ،
 -٣ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن ،ص ۲۲ـ.۲۳

۴۷۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی
ﻣﺼﺒﺎح از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺼﻮر درﺑﺎرۀ دﮐﺘﺮ ھﺴﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺠﺘﮫﺪ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻣﻐﺮض و ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻌﻘﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮم آﻧﮑﻪ
»ﮐﺎوﺷﮕﺮ و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﺑﯽآرام« اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺳﻼم را در ﺣﺪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دھﻪھﺎی
اﺧﯿﺮ درﺑﺎرۀ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﺪ «.وی ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﻨﺪه دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در اﯾﻦ ﭼﮫﺮه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻣﯽھﺎی ﻓﺮاوان دارد و ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪش از ﮐﺎر ﻗﺮﯾﺤﻪای و
ذوﻗﯽاش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪای و ذوﻗﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮرھﺎ ھﻢ زده و ﯾﺎ ﻣﯽزﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺿﺮر زدنھﺎ ﺳﻮدھﺎ و ﺟﺎذﺑﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮی
١
اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ داﺷﺘﻪ و دارد .آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺿﺮر و ﺳﻮد ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح در ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اداﻣﻪ داده و اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۶ـ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﮫﻠﻢ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ـ اداﻣﻪ داﺷﺖ .در آن زﻣﺎن ،ﺑﯿﻦ
ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﯾﺸﺎن ،ﻧﺰاع ﻓﮑﺮی و ﻣﺒﺎﺣﺜﮥ ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻠﺴﺎت آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح در ﺳﺎل  ۵۶در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اواﺋﻞ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺮدان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺰل وی ﻣﮫﺪﯾﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺟﻠﺴﺎت ھﻤﺎﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻗﻠﻤﺪاران
و ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﻗﺎی
٢
ﻣﺼﺒﺎح ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۷۸و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
۴ـ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻧﻮ

 .۲ﻣﺪرﺳﮥ رﺳﺎﻟﺖ ٣ :از دﯾﮕﺮ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻣﺪرﺳﮥ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﻤﺖ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻔﯽ دﺷﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن ،ص ۶۳ـ.۶۴
 -٢ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
)آﯾﺖ اﻟﻠﻪ( ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﻄﮫﺮی زﻣﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﺎح ﻏﻼﻣﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﯿﻨﺶ
ﺳﺒﺰﺷﻤﺎرۀ) ۱۳آذر ) (۸۱ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺻﻔﺤﻪای ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﻪ( ﭼﺎپ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ .در آن
ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭼﺎپ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۷۵

درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﺟﮫﺖ آﻣﻮزش دروس ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﻮزوی ﻧﯿﺰ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺳﺎواک در ﺳﺎل  ۵۵ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﺎﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط
١
ﺑﺎ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 .۳داراﻟﺰھﺮاء ،ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﺟﺲ :از ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ﻣﻮازات داراﻟﺰھﺮاء ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاھﺮان ﻃﻠﺒﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ روزاﻧﻪ از ﺳﺎل  ۴۹دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎج ﺗﻮﺳﻠﯽ ) ٢ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ( ،ﻣﮑﺘﺐ
٤
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺧﻮاھﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ  ٣و ﮔﻠﮕﯿﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﻠﺒﻪھﺎ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ داراﻟﺰھﺮاء ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻟﺰھﺮاء ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺳﮫﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاھﺮان ﻃﻠﺒﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ
٥
ﻧﯿﺰ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل ۱۳۵۶آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدی واﻋﻆ ،ﮐﺎرھﺎی آن را ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ٦ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺎھﺎﯾﯽ )ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ( ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴۵در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﺟﺲ را ﺑﻨﯿﺎد
ﻧﮫﺎد ،در ﺳﺎل  ۴۷ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ دﻋﻮت ﺷﺪه و ﭘﻨﺞ روز در ﺗﮑﯿﻪ آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی را آورده اﺳﺖ .وی در

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ص  .۲۲۶ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ھﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵۷ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ ،وارد
ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺪ.
 -٢از ﺑﺎزاریھﺎی ّ
ﺧﯿﺮ و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮھﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺧﻮاھﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
 -٤وی ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎرف
ﺟﻌﻔﺮی ،ص .۱۵۳
 -٥دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از روی ﺷﺪت ﺧﺸﻤﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۵ﯾﺎ اواﺋﻞ ﺳﺎل ۵۶
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎز ھﻢ ادﻋﺎ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ،ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽھﺎی ﺑﺎزاری ،ھﻤﯿﻦ ﻣﻼھﺎی ﺣﻮزه
ﺑﺎ زنھﺎﯾﺸﺎن ،در ﺗﻤﺎم ﻗﻢ و ﺣﻮﻣﻪاش ،ﻓﻘﻂ  ۴۸زن ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ »ﻗﺼﻪ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ« ص .۲۲۹
 -٦زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ،۳۱۶ﺳﻨﺪ ش .۳۱

۴۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ً
آﻧﺠﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﺟﺲ را در ﻗﻢ دارد ١ .ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﺸﺪه و ﺑﻌﺪھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ـ ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۸۵ـ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﺎرش را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ٢ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﺟﺲ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۴ﻣﺪرﺳﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :درﺳﺖ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺪرﺳﻪای زد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺪارﺳﯽ ﭼﻮن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﯾﺎ
رﺳﺎﻟﺖ ،ﻧﻮﮔﺮا ﻧﺒﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﻃﻠﺒﮥ ﺟﻮان )ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ
ﻃﻠﺒﻪ در ﺳﺎل  (۵۰ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،
در ﻣﺪرﺳﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺖ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺰام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﯿﻦ
اﻋﺰامھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داراﻟﻘﺮآن ـ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ـ
ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  .۶۰ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﺟﺲ در ﺳﺎل  ۴۵در ﻣﺸﮫﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺘﺘﺎح در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎھﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در
ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ در ﻗﻢ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺳﻪ روز در ﺗﮑﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﺑﻌﺪھﺎ در ﻗﻢ درﺳﺖ ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﺑﻮدم .ﺷﻮھﺮم ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ
)۵۳ـ (۵۴در زﻧﺪان ﺑﻮد .ﻣﻦ ﭘﺪر ﺷﻮھﺮم از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد .داﯾﯽ ﺑﻨﺪه ـ ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ـ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻮد .از اﯾﻦھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم از ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم در درس ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﻪ )ﺷﻤﯿﻢ ﻧﺮﺟﺲ« )ش  ،۲ﻣﺮداد  (۱۳۸۵درﺑﺎره ﭼﮫﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﺟﺲ ،در آﻧﺠﺎ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ش ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎواک ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره در ﺳﺎل ۵۷
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .از ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎھﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﯿﺮی در ﺧﻄﺒﻪ ﻓﺪک« ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اول ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۸۶ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ وی ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﻣﺠﻠﻪ و
ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه را ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .وی در روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۸۸درﮔﺬﺷﺖ و روز ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺟﻠﺴﺎت از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺮای آﻣﻮزشھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
١
ﮐﻼس درس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﮐﮫﻨﻪ را ﻧﯿﺰ آﺑﺎد ﮐﺮده از آنھﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻃﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ،آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮد ٢ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ َﻣﺪرسھﺎی
وﺳﯿﻊ و ﺟﮫﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻼب ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻼب ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.
ً
ﻃﺒﻌﺎ در ﺷﻤﺎر درسھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۵۴ﺗﺎ  ۵۷در ﻗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻃﻼب ﻓﺎﺿﻞ از آنھﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درس دو روزۀ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ھﻤﻪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از درسھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دوره ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ھﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﮫﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ارم
ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن از ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ
ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺪرﺳﻪای ھﻢ در ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻨﮫﺪم ﺷﺪه ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﺑﺎ
ھﻤﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﮐﮫﻨﻪ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺆﻣﻨﯿﻨﻪ ﺑﻮد.
در ﻣﺸﮫﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ دو دوره
ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻼب ﻓﺎﺿﻞ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﻨﺪی را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ٣ .در
 -١اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۰ﺑﺎب ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در ﻗﻢ
ﮐﻼسھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ روشھﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن و دﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻃﻼب
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺮح ﻧﺨﺴﺖ آن در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه ﺑﻮد.
 -٢زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص .۳۱۳
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ،ﻃﺮﻓﺪار اﻧﻀﺒﺎط در ﺣﻮزه و اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
در ﻣﺸﮫﺪ اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺑﮫﺮاﻣﯽ در
داﻣﻦ زدن ﺑﻪ آن ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد
ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص ۵۱۵ـ  ۵۵۰ ،۵۱۶از ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻧﻄﻖ ﻣﻔﺘﯽ اﻋﻈﻢ ﺳﻮرﯾﻪ در ﻣﺸﮫﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ش )ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﯿﺮﯾﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس
دﯾﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ھﺮﯾﮏ از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،در ھﻤﺎن ،ج ،۳ص
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ً
ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۲/۶/۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﻠﻤﯿﻪای ﭘﺸﺖ ﻣﻨﺰل ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﮥ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
داراﻻﺟﺘﮫﺎد اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ١ .در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،آﻗﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪای از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درس ﻃﻠﺒﻪھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﻠﺒﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و روش ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼم را ھﻢ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ روﺣﯿﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در او ﭘﺮوراﻧﺪه
٢
ﺷﻮد«.
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻼب ﻣﺪارس اﯾﺸﺎن و در واﻗﻊ از
ً
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﻼب ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻃﺒﻌﺎ
ﺷﮫﺮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ،اﯾﺸﺎن روش ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد را در وﻋﻆ در ﻗﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۳۸در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮای
ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪم .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﺎﺷﺎن دروس
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدم.
آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﮫﺮت ﺑﻪ ﺗﻘﺪس و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن ،اﻓﮑﺎر
ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﺗﺄﺳﯿﺲ ھﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ و ّدری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی،
 ۵۶۲ـ  ۵۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪا در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادران ﺧﯿﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻮد و آن را ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن: ،ج  ،۳ص (۶۳۱
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۵۷۰
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص )۵۹۰ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺦ (۵۲/۱۰/۴
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺷﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﺎپ
ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ آن روز در ﻗﺎﻟﺐ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷
ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺸﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻣﺤﻤﺪی ری ﺷﮫﺮی ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻧﮑﻮﻧﺎم ،ﺑﺮادران اﺧﺘﺮی،
ﺑﺮادران ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ و ...ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ
از رﺣﻠﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی
و ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،آن ﻣﺪرﺳﻪ را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ.
آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ اﻓﺰود ،ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۵ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه را آﻏﺎز ﮐﺮدم
و در ﻗﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ،در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪام را اﺟﺮا ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم و اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ دھﻢ .اﯾﻦ اﺟﺮا
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺸﻮی ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎ ﻓﻘﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،اﻣﺎ راھﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽروی ،ﻣﺜﻞ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮا ﻋﻮض ﮐﺮد .آن زﻣﺎن ـ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ـ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی
روزھﺎﯾﯽ در ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ روزھﺎ ﻧﺎھﺎر ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،اﻇﮫﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺎواک در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۶ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪای را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
وﻋﺎظ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺮﻗﻌﯽ و آلﻃﻪ و دﯾﮕﺮان ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺪرﯾﺲ آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی را آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک ﺗﻨﮫﺎ آل ﻃﻪ از ﺟﻠﺴﻪ وی ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺪان
دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آل ﻃﻪ ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﭼﻮن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻗﺮاﺋﺘﯽ
اﺳﺖ ،آل ﻃﻪ ھﻢ از ﻗﺮاﺋﺘﯽ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک »ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻧﻮآوری در ﻧﺤﻮه وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻓﺘﺎده و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١
ﻣﺘﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﻼب ﺟﻮان واﻗﻊ ﺷﺪه« اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ روش ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن
ﻃﻼب ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ روش ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی در ﭼﮫﺎرﭼﻮب
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽ آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ داد ،و ﺑﻪ

 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۴۴۱ـ.۴۴۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ روش در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب ،ﺑﻌﺪ از آن ،ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺺ آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﭼﻨﺪان دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪ .ﻣﮫﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب،
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻼسھﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل در ﺳﺒﮏ آﻣﻮزش دﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﺳﻄﻪ از آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ
آﻗﺎی ﻗﺮاﺋﺘﯽ در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺪرﺳﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد.
۵ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ دو ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺎﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ در آﺑﺎن  ۱۳۰۹ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ده ھﺰار ﻋﺪد رﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﺎ
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻗﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
اواﺧﺮ دھﮥ ﭼﮫﻞ  ۶۳۰۰ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ
دراﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
در دورهای ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻗﻢ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽرﻓﺖ دو ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
آﻧﮑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ÷ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و اھﺪای
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻄﯽ و ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺮاوان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﭼﮫﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۴۰ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﭙﺲ
درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،در  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ،ﮐﺎر اﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻼت ﺣﻮزوی ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺘﯿﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت اﺳﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ،ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۴۰در اﺟﺎرۀ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻢ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راه آھﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر را اﺟﺎره ﮐﺮد .ھﻤﺎن زﻣﺎن،
ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮھﺎت در اﺧﺘﯿﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ وﻗﺖ،

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۸۱

ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻣﻨﺰل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮد .ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ھﻢ از ﺧﻮد اﻣﺎم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ
ﮔﻮﯾﺎ اواﺋﻞ َﻣﺪرس ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ آورده ﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎواک آن را ﻣﺼﺎدره
ﮐﺮد و ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎواک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ١ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺘﺎبھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
آنھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاﺷﯽ ﺧﻄﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ را داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﮥ آن ،ﺧﻼء
ﻣﮫﻤﯽ را در ﻗﻢ ﭘﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺣﺎوی ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ و آﻗﺎزاده اﯾﺸﺎن )ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﻋﺸﯽ( در ﺟﻤﻊآوری آنھﺎ ﺗﻼش
واﻓﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و در زﻣﺎن ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ھﻤﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب :ﻣﺠﻼت ﺣﻮزوی )ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۳۰ـ(۱۳۵۷

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،اﺑﺘﺪا در ﺗﮫﺮان و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن
و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در آن زﻣﺎن ،ھﻤﮑﺎری ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ﺑﺎ آن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﭼﻨﺪان ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﻃﻼب ﻗﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در آن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﺳﺎل
 ۱۳۳۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ در ﻗﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ از درون ﺣﻮزه ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻣﺠﻠﮥ دﯾﻨﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﺤﺚ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﮑﻤﺖ:

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﮥ دﯾﻨﯽ ﻗﻢ ،ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺗﺤﻮل در ﺣﻮزه و ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺠﻠﮥ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ

 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ج  ،۲ص  .۵۴ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ را درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ،۱ص ۴۸۵ـ ۴۸۶ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبھﺎ  ۲۱۸۵ﻋﺪد ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮﻗﻌﯽ)ﻣﺘﻮﻓﺎی (۱۳۷۰/۱/۷و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺮﻗﻌﯽ  ١ھﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ آن در دوم اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۲۷) ۱۳۳۱رﺟﺐ
۱۳۷۱ق( در ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی در ۲۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ )داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ( ،ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن)اﺣﻤﺪ آذری
ﻗﻤﯽ( ،ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب از اﻧﺪﻟﺲ )اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زاھﺪی( ،اﺻﻼﺣﺎت در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻔﺎق )ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﻋﺮاﻗﯽ( ،ﻓﻠﺴﻔﻪ )ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی( ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎی ﺷﯿﺎد )ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم( و ﺷﺮح ﺣﺎل
ﻣﻼﺻﺪرای ﺷﯿﺮازی )واﻋﻆزاده( .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﮑﺎرم ،اﺣﻤﺪ آذری ﻗﻤﯽ ،واﻋﻆزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی  ٢و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎی آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﻠﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻼب و ﻓﻀﻼی
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در دورۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﮑﻤﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر
وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪای )ش  ۱۲ﺳﺎل اول( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم

ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻪ ادارۀ آن در اﺻﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻀﻼی روﺣﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻣﺠﻠﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ،و ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ آن در
ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۳۷ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درسھﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ آن
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎری ،ﺣﺎج ﻣﺠﯿﺪ ﭘﺮﮐﺎر ،ﺣﺎج ﺑﯿﻮک اﺗﻔﺎق
ﺟﻮراﺑﭽﯽ ،ﺣﺎج ﻓﺮج ﻧﻌﻤﺖ زاده ،ﺣﺎج ﻣﻮﺳﯽ اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ ،ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻼھﯽ ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺼﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﺎر

 -١زﻧﺪه در  ۱۳۸۱و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺘﺎب در ﺧﯿﺎﺑﺎن ارم ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮫﺎر راه
ﺷﮫﺪاء ﮐﻪ در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮداد  ۸۰ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﻣﺠﻠﮥ ﺣﮑﻤﺖ را در آﻧﺠﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮدم .اﯾﺸﺎن در  ۲۳اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۸۲درﮔﺬﺷﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ص .۹۷
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را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﮐﺎر و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،در ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی دواﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ٢ .آﻗﺎی واﻋﻆزاده ھﻢ
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ھﺮﯾﮏ از اﻓﺮاد در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ وﯾﮋه
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ٣ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم درآﻣﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده از آن
٤
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ آن ﺳﺎل ۱۳۳۷
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ »زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ
ﻗﺪر ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ھﻤﮑﺎری دو ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ده ﺗﻦ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺟﻮان و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ و ده ﺗﻦ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ و روﺷﻦدل ﺗﮫﺮان
٥
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ«.
در ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ،در دورۀ ﻧﺨﺴﺖ آﻗﺎﯾﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ،واﻋﻆ زادۀ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ،
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و
٦
ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرهھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺮۀ ﺷﺎﮔﺮدان آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮدﻧﺪ
)و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺟﻨﺒﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ را ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪﻧﺪ( ﻗﻠﻢ
 -١در واﻗﻊ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت دارد آﻧﺎن ھﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر
آن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺸﺖ آنھﺎ
اﻣﻀﺎء ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از اﺳﺘﺎد ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ(.
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎی دواﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد درآن ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص
 ۲۰۲ـ.۲۰۳
 -٣ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴ص ۲۱۲ـ.۲۱۳
 -٤درﺑﺎره آﻧﭽﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی درﺑﺎره ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم،
ﺷﻤﺎره  ،۳ص .۳۹
 -٥اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ص .۳
 -٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی دواﻧﯽ در :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ش  ،۸ص ۴۸ـ ۵۰ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ،اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎرم ،ﻧﻮری و دواﻧﯽ ،ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده ،از
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،ش ۴۳ـ ،۴۴ص .۲۱۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم )در ﺷﺼﺖ ﺻﻔﺤﻪ(
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻗﺮآن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻏﺮوب ﻧﺪارد )ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی( اﯾﻨﮫﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺎ )ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﮑﺎرم( ،ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆ زادۀ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ( ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ )ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺟﺰاﺋﺮی( ،ﻣﺤﺮﻣﺎت در اﺳﻼم )ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻌﻔﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی( ﻣﻔﺎﺧﺮ اﺳﻼم »ﮐﻠﯿﻨﯽ« )ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ( ﺗﻮﺣﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن )ﺣﺴﯿﻦ
ﻧﻮری( .در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« از ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺼﻠﺤﯽ
ﮐﻪ ﺟﮫﺎن در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ« از ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم در ھﺮ دوره ،ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ از ﺑﯿﺮون ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۰ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و دواﻧﯽ و ﻣﮑﺎرم و ﺑﺎھﻨﺮ ھﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل و ﺳﯿﺮه و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ دﯾﻨﯽ ـ
ﺣﻮزوی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮی ﻣﺬھﺒﯽ را ﮐﻪ در ﻗﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ ـ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻧﻮﮔﺮای اﺳﻼم ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ـ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ،ﮔﺎه ﮔﺰارشھﺎ و اﺧﺒﺎری ھﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻢ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل را در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن روﺷﻦ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﻢ ،ﺷﺮﺣﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ﺗﺎ آﻣﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺪه و ھﺮدو در ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺮای روﺷﻦﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻞ ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﺎد ﺷﺪه ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ رﺣﻠﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮد .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 -١در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼم ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب رﺑﺎﺧﻮاری ﯾﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی )ﻗﻢ (۱۳۴۶ ،و ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ دوم آن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در ﺧﺮداد  ۱۳۳۳ﺿﻤﻦ  ۱۰۴ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ
ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذوق آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮد و ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزوی ھﻢ
ﻃﺮﻓﺪار داﺷﺖ ،در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻃﺮح ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ١ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافھﺎی
ﻓﮑﺮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ھﺸﺪارھﺎﯾﯽ داده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺑﺎره ﺟﺸﻦ ﻣﺒﻌﺜﯽ ﮐﻪ در رﺟﺐ ﺳﺎل ۱۳۳۸ش در ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺿﻤﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﻔﻞھﺎ ،از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن آن
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮاد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻟﺒﺎس
روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
٢
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت از آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ،ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی روز و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﺳﻼم ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻗﻌﯽ ھﺮ ﻋﺼﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ« و »ﻣﻘﺮرات ﺛﺎﺑﺖ و ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ در
اﺳﻼم« در ﺳﺎل دوم اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻮﺿﻮع زن در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺣﻘﻮق زن ،آزادی زن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و زن و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ در آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ھﻤﺎن اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری داﺷﺘﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶ از اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻣﻮزهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ در ﺳﺎل دوم اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »داﻣﻨﮥ آزادی در اﺳﻼم« ﺑﻮد ٣ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
آﺛﺎری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺿﻤﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺣﻤﻠﻪ
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دو ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در راه ﺗﻘﺮﯾﺐ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش
 ،۴ص  ۵۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -٢ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،۲ص ۷۰ـ.۷۱
 -٣ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۳ص ۶۰ـ ۶۳در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﺣﺮﯾﺖ«
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد.

۴۸۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﮥ
ﺷﺮق از ﻣﮫﺮداد ﻣﮫﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
١
وی ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرش »اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺳﻘﻮط در ﺣﻠﻘﻮم اژدھﺎی ﺗﺎزی آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ«.
ﭘﺲ از ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ،و اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆ
زاده ،ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ٢ ،ﻣﺠﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮑﺎرم و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻌﺎ آﻧﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﮑﺎران ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
ﻋﻤﯿﺪزﻧﺠﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ،
٣
ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی،

 -١ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،س  ،۲ش  ،۵ص ۱۷ـ.۱۸
 -٢ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ص .۲۱۰
 -٣وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب اول :اﺻﻮل ﻓﮑﺮی(
ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب و درﺻﺪد ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺗﺮیھﺎی اﺳﻼم
ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺪه آل اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ وی »رﺑﺎﺧﻮاری ﯾﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی« ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺮﻓﮥ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ رﺑﺎﺧﻮاری از
ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺤﻤﺪی ،ﺧﺮداد ۱۳۴۶ش ۲۸۸ ،ص( .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »زن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﮐﻪ در ﻧﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم( ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻋﺪۀ
دﯾﮕﺮی ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻧﺘﺸﺎرات »از اﺳﻼم ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ« ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﭼﺎپ
ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اواﺧﺮﺳﺎل  ۱۳۳۹ﭼﺎپ ﺷﺪ .آﻗﺎی
ﺷﺒﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ھﺎﻣﺒﻮرگ رﻓﺖ ،درسھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﺑﺤﺚھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ« داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﺰوۀ دوم آﻧﮑﻪ در آﺑﺎن ۱۳۴۸
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻋﻨﻮاﻧﺶ »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎدی ﻣﺬھﺐ« از م .م .ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اروﭘﺎ »ﮔﺮوه ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن« ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰوه دﯾﮕﺮی ھﻢ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﮫﺎد در اﺳﻼم ﺣﺎوی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﺳﺎل  ۱۹۶۹در ﺷﮫﺮ ھﺎﻧﻮر آﻟﻤﺎن در اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در آﻧﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ
ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...اﺳﻼم ﯾﮏ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ
ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .وی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم را ﺟﮫﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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و رﺿﺎ ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ.
در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۴در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﯾﺎد ﺷﺪ
ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮده و ھﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪون
ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
»اﺳﻼم ﺧﻮاھﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد و ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.وی ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روشھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻼم ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ درﺻﺤﻨﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺎمھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را از داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی دﯾﮕﺮ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی »ﺟﮫﺎد در اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب« .وی ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« و ﺑﺎ »اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺗﻼش ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ« :ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎ را ﺑﮑﻮﺑﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﭼﯽھﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد «.آﻧﮕﺎه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﺲ ﺟﮫﺎد در اﺳﻼم ﺑﺮای دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮدهھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﯿﺄتھﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ) .ﺟﺰوه ﺟﮫﺎد اﺳﻼم ،ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺷﮫﺮ
ھﺎﻧﻮر آﻟﻤﺎن(.
 -١ﺟﻤﻊ اﺧﯿﺮ ﮔﺎه ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« اﺛﺮ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی،
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،و ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
)در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  (۴۰ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﺷﺒﺴﺘﺮی در آن روزﮔﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ
در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎنھﺎ در ھﻤﮥ ادوار ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺮوزهاش ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ادارۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﻧﮫﻢ،
ﺷﻤﺎرۀ اول .ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم در ﻧﺸﺮﯾﮥ »اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز« ش  ۶ﭼﺎپ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ،ص ۱۵ـ ۱۷ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺻﺎﻟﺖ و ارزش ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎی ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ و
درﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﺎن ذھﻨﯿﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
درﺑﺎره زن ﺣﻀﻮر زن را در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﯾﮑﯽ از
ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ص .۳۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻣﻀﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ
ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد «.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ ...ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ١ «.ﭘﺲ از
آن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اداﻣﻪ داد .در ﺷﻤﺎره
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۴۷ﮔﺰارﺷﯽ دو ﺻﻔﺤﻪای از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ اراﺋﻪ
داد .در آن ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن
آن در آن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﯿﺮاژ آن از ھﺰار ﺑﻪ
 ۸۰ھﺰار و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ  ۱۲۰ھﺰار رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﻧﻮع ﺧﻮد
ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم از ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮑﺘﺐ
اﺳﻼم را راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻢ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی آن ،ﮔﺰارش ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ درج ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ آن از
ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد :ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻌﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد و ﻻزم اﺳﺖ در
٢
ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در دوﻣﯿﻦ دھﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻮع ﻧﮕﺎھﺸﺎن راه ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در
آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺮای دﺷﻮاریھﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ درآورﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن
زﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﻠﻪ ھﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن در ﻣﮑﺘﺐ
اﺳﻼم و داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ را از اﯾﻦ
 -١اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ص .۱۲
 -٢ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل دھﻢ ،۱۳۴۷ ،ﺷﻤﺎره اول ،ص .۲۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۸۹

ﻣﺠﻠﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﮐﺎروان اﻧﻘﻼب
در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﺪری ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ً
در دورۀ اﺧﯿﺮ ،ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮥ ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﻓﺮوﺗﺮ از
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﺑﻮد .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از ﭘﺮدوامﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ

ﭘﺲ از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر آن
ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ و ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﮫﺪوی آﻏﺎز ﺷﺪ ١ .اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ﯾﮏ ﺷﻤﺎره آن در ﻗﺎﻟﺐ
٢
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۳۸در ده ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ؛ و در ﺧﺮداد ھﻤﺎن ﺳﺎل در ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻼﺋﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ وﺟﻮد داﺷﺖ ٣ .ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻖ ﻓﮑﺮی ،اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎه ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ٤ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎل  ۳۸ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
اﺣﻤﺪ آرام ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ )ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎب ﭘﻮر( اﺣﻤﺪ آذری ﻗﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ،
ﻧﺎﻇﺮزاده ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،راﺷﺪ ،ﺣﺎج
ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم و ﺳﺘﻮده .ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،ﻃﺮح
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد.

 -١درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص ۱۱۲ـ ۱۱۳ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﺸﺮ آن ۱۳۳۸
ش اﺳﺖ.
 -٢آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎھﻨﺮ دو ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی
ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺒﺪ داﺷﺘﯿﻢ .اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﺎد ،ش  ،۸ص .۴۳
 -٣در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﯾﻨﺠﺎﻧﺒﺎن :ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﮫﺪوی،
اﮐﺒﺮھﺎﺷﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ﺗﮫﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 -٤ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

۴۹۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ دی ﻣﺎه  ۳۸ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺖ ١ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎره
دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻔﯽ آﺑﺎدی ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درآن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪ
اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد .دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن وﯾﮋۀ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﺑﻮد .از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﮫﺮی ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺐ زﻧﺪهدار و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ،ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ ) (۱۳۴۱درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﻟﮕﺮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ) (۱۳۴۲ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﮔﻮﺷﻪای از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﻼم از ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ از ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ،
ﻣﮑﺘﺐ اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﭘﺮﺗﻮ آزادی از ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،روش ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن از ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی و ...در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان و
ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »زن ﯾﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﯿﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎع« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺴﺠﺪ و داﻧﺸﮕﺎه« ﭼﺎپ ﺷﺪ.

 -١اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب ﺟﻮان ﻗﻢ ،ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺳﻼم ودﻣﮑﺮاﺳﯽ« از ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪھﺎدی ﺟﻮاھﺮی ،در ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آن
ﺑﻮد ،در ﺻﻔﺤﺎت ۹۷ـ ۱۰۹ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از آن ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ش ﺑﺎ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪی از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﭼﺎپ
ﺷﺪ .ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم آن ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ )ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﯾﺎ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺰم ،آﯾﺎ راه ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ ھﺴﺖ( ،اﺳﻼم و دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،دﯾﻦ و داﻧﺶ از ﺣﺎج
ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﺎج ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ،و ﻣﻘﺎﻻت و اﺷﻌﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ آن ،در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻠﻨﺪ و اﺷﻌﺎری از ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری،
ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ ،ﺗﻮﻟﻠﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۹۱

ﻋﻨﻮانھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ )ﮐﻪ زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
ھﺎﺷﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری و ﭼﺎپ ﺷﺪ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻗﺮآن،
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ از ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ )ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ( ،ارزش اﻧﺴﺎن از ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،در راه ﯾﮏ رﻓﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﺣﺠﺘﯽ ،ﻣﻘﺎم ّ
ﻃﺒﯽ زﮐﺮﯾﺎی رازی از ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ،ﺟﮫﺎد ﺣﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻠﯽ  ١از ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،واﭘﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد از ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،آﯾﺎ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺧﻮن و ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ از ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ٢ ،اﺳﻼم و
اﺧﻼﻟﮕﺮان از ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮده و ﻗﺪری ﺑﻪروزﺗﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﻮاﻧﺘﺮھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز ورود ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ھﻨﻮز اﯾﺪهھﺎ و آرﻣﺎنھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺧﺪادھﺎی ﺳﺎل  ۴۲و دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ،
٣
ﺳﺎواک از اداﻣﻪ اﻧﺸﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺳﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻟﮫﺎدی ،ﭘﯿﺎم ﺷﺎدی و ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ھﺮﮐﺪام ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽآﻣﺪ .اﻟﮫﺎدی ﻧﺸﺮﯾﻪای ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺎم

 -١اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻧﯿﻤﮥ دوم
دھﮥ  ۴۰ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی روی آن ﻧﺸﺎن داد .در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺳﺎواک درﺑﺎرۀ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آﻣﻮزهھﺎی ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﮕﺮۀ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺿﺪ
رژﯾﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﻘﺪم رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک دﺳﺘﻮر ﮔﺮدآوری
ﮐﺘﺎب و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص ۱۹۳ـ ۲۱۲آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ھﻢ ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪای ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﺎواک اﻓﺘﺎد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۲۰
 -٢اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮ وی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻت او در ﺳﺎل  ۱۳۶۴در ﻗﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد ،ش  ،۸ﺳﺎل  ،۲ص  .۴۰اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
اﻋﺘﺮاض آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻨﺎ آن را در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﮫﺮ ﺳﺎل  ۱۳۴۲در ﻣﺴﺠﺪ
ﻓﯿﻞ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

۴۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺎدی وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد و ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎ
ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻌﻔﺮی

ّ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻌﻔﺮی از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻨﻈﻢ دﯾﮕﺮ ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ آن در
ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ش  ۱۳۸۰ /ق ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﺼﻞ
ﯾﺰدی و ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ رﺿﻮی ﯾﺰدی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ از ﺷﻤﺎرۀ دوم ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﻗﺎی
ﻣﺤﺼﻞ ﯾﺰدی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ و
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ،ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻀﻼی ﺟﻮان ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﺟﻤﻌﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﺗﻮﺣﯿﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم( ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد )ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای(
اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک ادﯾﺎن )ﺷﮫﺎب ﭘﻮر( در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ از ﻣﺎدﯾﯿﻦ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﯿﻼﻧﯽ(
در اﻃﺮاف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد )ﺣﺎج ﺳﺮاج( ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ )ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ( ﻗﻀﺎوت در اﺳﻼم
)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ( ،اﺳﻼم و اﺧﻼق )ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی( ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮ )ﺳﯿﺪھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ( اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻠﻮم ﺑﺎ اﺧﺒﺎر )ﻋﻤﺎد زاده( ،اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻮاج ﺣﻘﺎﯾﻖ )ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
ﺑﮫﺠﺘﯽ( زن و اﺳﻼم )ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺎب زاده( ،ﻧﺮدﺑﺎن ﺳﻌﺎدت )ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری( ،اﯾﺮان را از
ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ )ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪوﺷﻦ( و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ .در ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ،رﺿﺎ ﺻﺪر ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻃﺎھﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﺑﺎھﻨﺮ ،ﻋﻠﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آنھﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ .در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ آﻣﺪﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪﯾﺰدی ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی آﺻﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی،
ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ )ﮐﻪ زان ﭘﺲ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻤﺎرهھﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ( .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،اﺣﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ
ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ رﺷﯿﺪﭘﻮر ،و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ .ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ
ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،در اﻃﺮاف ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان از
ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺴﺦ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪاد« از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﯿﻼﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﮔﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎزه ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی درﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۹۳

) ،۱۳۴۷ﺻﺺ ۱۸۱ـ (۱۹۳ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ١ .اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺮای دو ﺳﺎل ھﻢ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻓﺼﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎرف ﺟﻌﻔﺮی از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﮐﻨﺎر
٢
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم
و ﻗﺮآن ﭼﺎپ ﺷﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ روﯾﺖ ﺷﺪه آن از ﻣﺤﺮم  ۱۳۸۶ق ) (۱۳۴۶اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم؛ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ رﻧﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ

٣

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ  ،ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽداد.
ﺷﻤﺎره اول از ﺳﺎل اول در دوره ﺟﺪﯾﺪ آن ،در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۴۴اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۱۱اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎرۀ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۴۵آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎرۀ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ) ۱۲ﺳﺎل دوم( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎل دوم اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ۱۲
ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻣﺘﻌﺪدی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
 -١ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی درﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﭘﯿﺶ از آن در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ،ص ۵۰ـ.۵۵
 -٢آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از آن دﯾﺪم در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ق  ۱۳۵۷ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ش ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .آن زﻣﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضھﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎی واھﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ) .ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل دوم ،اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۳۸ش ،۳
ص ۶۵ـ (۶۸ﻃﺮح ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﻼب
ﻓﺮاھﻢ آورد ﮐﻪ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح آن ﮐﻔﺎف ﻧﺪاد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

۴۹۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻓﻀﻼی وﻗﺖ
ً
ﺣﻮزه .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻃﺒﻌﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ھﻤﺎن اھﺪاف ﺑﺎ درج ﻣﻘﺎﻻت دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ
دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺑﭙﺮدازد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ درج اﺷﻌﺎر ﻣﺬھﺒﯽ و ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎر ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ،ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻣﻌﺎرف ﺟﻌﻔﺮی و
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﺎر ﮔﺎم ﺟﺪی در راه ﻧﺸﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪ ﺣﻮزوی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۷ـ ۴۰ﺗﺄﺳﯿﺲ و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﻢ رخ داده و در ﮐﻨﺎر ّ
ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮداد
 ۴۲و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در آن ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮداد ۴۲
و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در آن ﻗﻀﺎﯾﺎ ،ﻣﻘﻄﻊ دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋهای را در
اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺟﻮاد ﻣﻘﺼﻮد )ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
زﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺗﮫﺮان ﻣﺤﻀﺮ دارد( ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮏ اﺳﻼم در دی ﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۴۱در ھﻤﺪان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .وی ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ھﻢ
راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪھﺎ وارد ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ روی ﺟﻠﺪ
آن آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎه ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ،ﻣﺪرس ﮔﯿﻼﻧﯽ ،رﺿﺎ ﺻﺪر ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی
آﺻﻔﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮری ،ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ
زاده و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ١ .ﺷﺶ ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ،آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻓﮑﺎر ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۵ـ ۳۶از ﺳﻮی ﺳﯿﺪﻣﮫﺪی
روﺣﺎﻧﯽ  ٢ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران وی اﻣﯿﺮ
 -١ﺷﻤﺎرۀ ﺷﺸﻢ ﺳﺎل اول ،ﻣﮫﺮ .۱۳۴۲
 -٢وی ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ از ﻃﺮف اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮد .روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۷۹درﮔﺬﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۴۹۵

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن از رھﺒﺮان ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ـ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۱ـ ﺑﻮد.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ھﻢ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۰ـ ۵۱اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت آن را
داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎرهای از آﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ) ،ش  ۴از ﺳﺎل (۵۱
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ ﺻﺒﻐﮥ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ دارد .ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن در ﺗﮫﺮان ﻧﺪای ﺣﻖ و
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻃﻼب ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ھﻢ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺟﮫﺎن داﻧﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ
و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دﯾﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎره ﺳﻮم اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :راه ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺻﻼح از ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﺪر ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از
ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﻘﻮط از ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ،
ﺗﺤﻮﻻت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،اروﭘﺎ و دﯾﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻃﯿﺒﻪ از
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻓﻘﯿﮫﯽ رﺷﺘﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﻼم ،ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺳﺎل
 ۱۳۳۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﺎر ﭼﺎپ آن در ﻗﻢ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﮫﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪی از ﻋﻼ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺜﺖ و اﻧﺘﻘﺎم

ﻃﻼب ﺟﻮان ﻗﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ دھﻪ ﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۳۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ زده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ راه و رﺳﻮم ﻧﮕﺎرش
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻮان
درس اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۴۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و در ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻌﺜﺖ و اﻧﺘﻘﺎم ﮐﻪ دو ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻌﺜﺖ )ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  ۲۹آﺑﺎن  (۱۳۴۳ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻋﻠﯽ

۴۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد دﻋﺎﯾﯽ ١ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺒﺎر ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ درج ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎزﺗﺎب اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن وﻗﺖ ﻗﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روﺷﻨﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﻮزه در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻔﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر
ﮐﺮده« ﺑﻮد ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ
ﺣﺠﺖ)ﭘﺴﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﺠﺖ( ﺣﺎﻣﯽ داراﻟﺘﺮوﯾﺞ  ٣در ﻗﻢ ،ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ و ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮدوخ ھﻢ ﯾﺎد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
 -١ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺸﺮﯾﮥ داﺧﻠﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮوق.۱۳۷۹ ،
آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺮﺧﺎش و اﻓﺸﺎﮔﺮی داﺷﺖ و ﻧﺸﺮﯾﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻨﺒﮥ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﭘﺲ از ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﺑﻌﺜﺖ را ﻣﻦ اداره ﻣﯽﮐﺮدم و اﻧﺘﻘﺎم را آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی؛ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه،
ج  ،۱ص  .۹۶ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻌﺜﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ و ﻋﺎﻣﺮی ﻃﻮﺳﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات  ۱۵ﺧﺮداد ،ص
 ۵۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢ﺑﻌﺜﺖ ،ص ۲۴۸ـ.۲۴۹
 -٣داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼح وﺿﻊ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ
داﺷﺖ .ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻇﺎھﺮی ،ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﻣﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد،
ﺑﺤﺚ ﺳﭙﺎه دﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ک آن ھﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎم در ۵۰/۸/۲۱
در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻨﺪی ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﭘﯿﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ در  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۵۲ﺻﺎدر
ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و روزاﻓﺰون وارده ﺑﺮ اﺳﻼم و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی
ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ...آن روز ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎری اﺟﺎﻧﺐ روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه اﺣﮑﺎم ﻧﻮراﻧﯽ ﻗﺮآن و آﺛﺎر رﺳﺎﻟﺖ را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻧﯿﺰه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدم را از اﺳﻼم دور ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻃﺮحھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﭙﺎه دﯾﻦ و
ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﺎﯾﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺪ
اﺳﻼﻣﯽ اوﻗﺎت ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره آن در
آﺑﺎن  ۱۳۵۱ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  ۲۹ﻧﻔﺮ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺪﻣﺖ در اداره اوﻗﺎف در
ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص  ۵۹ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ درﺑﺎره داراﻟﺘﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده ﺷﺪ.
 -٤ﺑﻌﺜﺖ ،ص  .۲۵۰در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺮدوخ داﺷﺘﯿﻢ .وی رﺳﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و
ﻗﺎﻟﺐ آن را ﺑﯿﺎن راه ﺣﻞ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد؛ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ
اﻣﺎم ھﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ درﺑﺎرۀ آن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ وارد ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺸﻮد ،ﺗﻔﺴﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ١ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات
اﻣﺎم ،از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺟﻤﻼﺗﯽ از اﯾﺸﺎن ھﻢ در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ٢ .ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ھﺘﻞ ارم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ داراﻟﻤﺒﻠﻐﯿﻦ
از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی
ھﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ درج ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ .اﺧﺒﺎر ﻧﮫﻀﺖ ھﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶھﺎی ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ از اﯾﻦ و آن ﺳﻮ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺘﻘﺎم ،در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی  ۴۳و  ۴۴ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی در
ﻗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ ٤ .ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
٥
ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﮐﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺪ ﮐﺘﺎب »راه ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ« از اﻧﺼﺎری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی )اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﺎرﻣﮏ و داﻣﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ واﺣﺪی( ﺑﻮد.
 -١ﺑﻌﺜﺖ ،ص .۲۳۱
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹رﺟﺐ در ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ اھﺪاف روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﺎوه ﺳﺮاﯾﯽھﺎ و ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮥ دﺳﺘﮕﺎه و
ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﺰدور ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ و ھﻤﮕﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺜﺖ ،ص
 .۲۲۱ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،از او ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻔﺎﺧﺮ اﺳﻼم ،ج  ،۱۳ص .۱۶۳
 -٣ﺑﻌﺜﺖ ،ص .۱۸۸
 -٤درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ اﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی و واﻓﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﯾﺰدی ،ص ۱۸۱ـ.۱۸۲
 -٥در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎواک درﺑﺎرۀ آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ و ﺗﻼش وی ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۴۳/۸/۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻓﺎﮐﺮ ﮐﻪ روزی ﻃﻠﺒﻪای ﮔﻤﻨﺎم و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﻤﯽ و آﻗﺎی
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮده ،ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دھﺪ .از اﯾﻦ روی
در اﺛﺮ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ھﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ در ﺟﺮﮔﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری اداره ﻣﯽﺷﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
دارودﺳﺘﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﭘﯿﺸﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦھﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺟﻨﺠﺎل و ﮐﻮر ﮐﺮدن اذھﺎن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺸﺖ ﺷﻤﺎرۀ آن ﺗﺎ ﻣﮫﺮ  ۴۴اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺎد ﻣﺼﺒﺎح ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ١ .ادﺑﯿﺎت آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﺪهھﺎ
و آرﻣﺎنھﺎی ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺷﺨﺺ اﻣﺎم ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮی از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺘﻘﺎم« ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻧﻨﮓ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﮔﻔﺘﻦ
ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺎهھﺎ زﻧﺪان ،اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﺒﺮ از اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﻃﺮف ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ در ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺎج ﻣﯽدھﺪ ٢ .در ﺷﻤﺎره ھﺸﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﭼﮫﻠﻤﯿﻦ روز ﺷﮫﺎدت
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪایھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮدم ﺑﯿﺪار و روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺘﮥ دوم ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ را آنھﺎ ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎپ
اﻋﻼﻧﺎت و ﺗﻮزﯾﻊ آن و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرھﺎ .ﻓﺎﮐﺮ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﺟﻠﺐ ﮐﺮدن اﻋﺘﻤﺎد آﻗﺎی ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد دﺳﺘﻪ دوم ﺷﻮد .در واﻗﻊ دﺳﺘﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺳﺘﮥ
دوم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻗﺎﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن و
ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪن اﻋﻼﻧﺎت ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﻣﺪارس و ﺣﻤﻞ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی در ﺣﺪود ﭼﮫﺎرﺻﺪ اﻋﻼﻣﯿﻪ
و ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺎﮐﺮ در اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪنھﺎ و از
ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻂ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ آنھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ...رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺨﺺ اﻗﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ...ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺪد ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ او ﺑﻪ ﻗﻢ
ﻓﺮار ﮐﺮد) ...آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .(۱۸۰
 -١اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺸﺮﯾﮥداﺧﻠﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺳﺎلھﺎی ۱۳۴۳ـ ،۱۳۴۴از ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮوق .۱۳۷۹ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﻃﯽ
ﺳﺎلھﺎی  ۴۱ﺗﺎ  ۴۴در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن دوره ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮی اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ
ﺟﮫﺖ ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻮده اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
رواﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺻﻔﺤﮥ ﺑﯿﺴﺖوھﻔﺖ و ﺑﯿﺴﺖوھﺸﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﮫﯿﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح.
 -٢اﻧﺘﻘﺎم ،ص .۱۰۴

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ،ﮔﺮگ را از ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰ ،ﭘﯿﺸﻮای
١
دﻟﺴﻮز ،ﺑﺎ اﺧﻼص ،ﻓﺪاﮐﺎر ،ﻏﻢﺧﻮار و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎرۀ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،در ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد  ۱۳۴۴ﭼﺎپ ﺷﺪه و در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ آن آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﯿﻤﮥ ﺧﺮداد ،ﺧﺒﺮ رﺑﻮدن ﺑﺰرگ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﺮان را ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد .اﻣﻮاج ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻠﺖ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد ،ﻣﺮدم
دﺳﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ...ﮔﺮوه زﻧﺎن ﻗﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد »ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﻣﺮدان را
ﺑﺮای ﻓﺪاﮐﺎری در راه دﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﮫﯿﯿﺞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎرهھﺎی
آن ،ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ،وھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﻞ«
ﯾﺎ »ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب رھﺒﺮ« درج ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺷﻌﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻌﺮ
ﻧﻮ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد :اﻓﻖ اﻣﺮوز ﭼﺮا ﺳﺮخﺗﺮ اﺳﺖ  /ﺳﯿﻨﻪاش ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ /
٤
ﻣﯽﺧﺮاﺷﺪ رخ وﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰد /داﻣﻨﺶ رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ /ﯾﺎ رب اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺘﺎب ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺎم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
آﻣﺪه اﺳﺖ ٥ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻌﺜﺖ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺲ از ﺑﻌﺜﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه و در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺜﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،دو ﻧﺸﺮﯾﮥ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ از
٦
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد.
در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻪﮔﺎه ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻃﻠﻮع اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
 -١اﻧﺘﻘﺎم ،ص .۱۴۶
 -٢اﻧﺘﻘﺎم ،ص .۱۰۹
 -٣آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح در ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب رھﺒﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎﻟﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺪول ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در اداره ﮐﺎرھﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی را ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأی اﻓﺮاد و
ﻧﻘﺶ آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ و اﻋﺘﻨﺎی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎم۱۳۴ ،ـ.۱۳۶
 -٤اﻧﺘﻘﺎم ،ص .۱۱۸
 -٥اﻧﺘﻘﺎم ،ص .۲۶
 -٦ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻌﺜﺖ و اﻧﺘﻘﺎم و ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه
آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص ۲۷۸ـ.۲۸۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺻﺪراﺋﯽ اﺷﮑﻮری )ﺗﻮﻟﺪ در۱۳۳۰ق( در رﺷﺖ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ١ .آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی درﺑﺎری ﺑﻮد و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺷﺮح ﺣﺎل وی را رازی آورده  ٢و از آﺛﺎر وی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﺎﻟﻪ
در رد ﻣﺬھﺐ و ﻣﺮام ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ )ﺷﺮح ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ(.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﻬﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت
ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎل ۱۳۵۰ش در ﻧﺠﻒ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﮫﻀﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ زاده اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ـ ﻧﻮادۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ـ از آذر  ۱۳۵۰ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۵۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .وی در دورۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻟﻨﺠﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ راه ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻧﺎﮐﺎم اﻗﺘﺼﺎدی او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪھﯽھﺎی ﻓﺮاوان وی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،وی از
اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﻗﺎھﺮه ﻧﮫﻀﺖ اﯾﺮان آزاد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻋﺮاق در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺼﺮه و
ﺳﭙﺲ ﺑﻐﺪاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .از ﺳﺎل  ۵۰اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را آﻏﺎز
ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ آن را ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .دو ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺎم ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
از اﻧﺘﺸﺎر آن رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد .از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد اﻧﺘﺴﺎب آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻟﺬا از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎم آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ﮐﻪ وی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ٣ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدش  ۳۰ﺷﻤﺎره از ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .وی ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻌﺜﯽ
ﻋﺮاق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد و اﻣﺎم ﻧﯿﺰ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﺪی ﺑﺎ او ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺖ .ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
 -١اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۳۹در ﭼﮫﺎر ﺻﻔﺤﮥ ﻧﯿﻢ ورﻗﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪه و ﺳﺎل  ۱۳۵۲ش،
ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدھﻢ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎرۀ  ۵۴۲آﻧﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﺷﺎھﻨﺸﺎه ،ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺷﻌﺮی در ﺳﻮگ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﻮری
اﺷﮑﻮری اﺳﺖ.
 -٢ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۲ص ۳۸۰ـ.۳۸۲
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻔﺎھﯽ ھﺎروارد ،ﻣﺠﻠﺪ ھﻔﺘﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی ،ص ۲۶۰ـ.۲۶۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۵۰۱

ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪت دو ﺳﺎل از رادﯾﻮی ﺑﻐﺪاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدم .ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
ﺳﺎلھﺎی ۱۹۶۹ـ .۱۹۷۱از ﺳﺎل ۱۹۶۸در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺼﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺑﻪ
١
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎدی اﯾﺮان ﺗﺮور ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
وی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ،از اﯾﺮان
رﻓﺖ و ﺑﺎ آن از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درآﻣﺪ .وی ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ در اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺸﯿﻌﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ از ﺳﻮی
ﺳﻨﯿﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ـ وھﺎﺑﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺎوی
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﻘﺪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﮏ ﺟﺰوه درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻟﻮس ﻣﺎرﯾﮑﻼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه
٢
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ وارد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎر در  ۱۹۱ﺻﻔﺤﻪ )ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﯿﺮوت( ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺿﻤﻦ آن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺪ اﻣﺎم و اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﯾﺸﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۸ـ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﺘﺪﯾﻦ اﯾﻦ دوره ّ
ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم و
ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﺮ روی ﺗﻠﻘﯽ
ﺗﺎزهای از ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽداد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮی اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮔﺴﺘﺮش دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻓﮑﺎر ﻏﺮﺑﯽ اﻋﻢ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎب اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻗﻢ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺖ .آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در ﻗﻢ ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺳﻼﻣﯽ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی ،ص .۲۳۳
 -٢درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ش  ،۱۳ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺠﻠﻪ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ« از ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﺞ ،ﺻﺺ ۲۳۱ـ.۲۵۴

۵۰۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .آن وﻗﺖ
ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ
ﺧﻮدم ﮐﺘﺎﺑﯽ را از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮑﺮدم .اﻣﺎ از آن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﺛﺎر ﻓﺮﯾﺪ
َ
وﺟﺪی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎب )ﻋﻠﯽ اﻃﻼل اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎدي( ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﮐﺘﺎب رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﻮﺣﯽ اﻟﻤﺤﻤﺪی و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ«.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻓﮑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﻣﺘﺪاد آﺛﺎر
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
زدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم )ﺗﮫﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ
ارﺷﺎد (۱۳۴۹ ،از ﮔﻠﺰادۀ ﻏﻔﻮری  ١ﯾﺎ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ،
 (۱۳۵۱از ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی اﺷﺎره ﮐﺮد .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮاد اﺧﻼﻗﯽ و دﺳﺘﻮرات ﻓﺮدی آن ھﻢ در داﯾﺮه ﻣﺤﺪودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎرف ﺟﻌﻔﺮی ﭼﺎپ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﺛﺎر ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ،اﻓﺰوده ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺳﻪ دھﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺳﻼم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎز زﻣﺎن اﺳﺖ و ﻗﺪرت ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
دارد .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﮑﺎر
ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در
دھﮥ  ۲۰رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮی
 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از اوﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺎل  ۱۳۸۹ق ) ۱۳۴۸ش( در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
اﯾﺮاد ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺎز ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻧﻈﺎم رھﺒﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ھﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ ،وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻧﻔﺎﻗﺎت و ﺻﺪﻗﺎت در اﺳﻼم« داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﺎت و
ﺗﺮﺟﻤﮥ آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻮد و در ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﻔﺘﺢ ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...

۵۰۳

دﯾﻨﯽ در ﻣﺼﺮ و ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان
ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ١ .در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺧﻮاﻧﯽھﺎی ﻣﺼﺮ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن آﺛﺎر ﻏﻨﯽﺗﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺷﺮح روﯾﮑﺮد
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد.
آ ﮔﺎھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ازﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی اﺧﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﺮ ﻣﺮوج آن ﺑﻮد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم
ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ﻓﺮزاد ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ آﺛﺎر از ﭘﯿﺶ از ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺮداد آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی
آن را در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ دھﮥ  ۲۰ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی
از اواﺳﻂ دھﮥ ﺳﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺮداد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎری ﮐﻪ در آن دوره ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب روح اﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﻼﻣﯽ از ﻋﻔﯿﻒ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ّ
ﻃﺒﺎره ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸در ﻗﻢ در
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
آن ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ )۱۹۰۳ـ (۱۹۶۶از رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ و
ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ھﻢ در
آﺛﺎر ﺗﮏ ﻧﮕﺎریاش و ھﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،ﻃﺮح ﯾﮏ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ زﯾﺎدهﺧﻮاھﯽھﺎی ﻏﺮب و دﻧﯿﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم و ﻃﺮح آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ٢ ،راه را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :دﯾﺪﮔﺎهھﺎ )ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪای( ،ص ۷۹ا.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ زاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ اﺣﺴﺎن.

۵۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﺎ در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زدﮔﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻮار ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ
روی ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻓﮑﺮ او اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﺗﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از او در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ او در زﻧﺪان اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ.
ارﺗﺒﺎط اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺧﻮانھﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ؛ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎسھﺎ را
داﺷﺖ ،ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﺧﻮاﻧﯽھﺎ دﯾﺪار ﮐﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﺧﻮاﻧﯽھﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻮاب ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ دو ﺳﻄﺮی ﺑﻪ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺖ :رﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻏﻀﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻗﻠﻮب
ً
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
١
دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺑﻌﺪ دﯾﻨﯽ ،در آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﻄﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﻪ از دﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن وﻗﺖ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪان اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؛  ٢آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و اﺻﻮﻻ ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻨﮫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء در ﺑﺎرۀ اﻋﺘﺪال وﺣﺪت دو ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﮔﺮاﯾﺸﯽ
ﺳﺨﺖ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰ از آوردن ﻧﺎم اھﻞ ﺑﯿﺖ† ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ٣ .اﯾﻦ
 -١ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ، ...ص .۱۴۷
 -٢آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﻔﺤﻪ  ۴۶ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐھﺎ  ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ ﻋﺪهای ﭼﻮن ﻣﺎ ،ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﮕﺮ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﻣﺜﺎل او ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮﻧﺪ و اﺳﻼم ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ّدر در ﮐﯿﺴﻪ دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و اﻣﺜﺎل او را از ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﯿﻢ و
ﺑﺮاﻧﯿﻢ .او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﯾﻎ دارﯾﻢ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ
»ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ در اﯾﻦ راه و ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ /زاھﺪ در اﯾﻦ ﻏﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎر ﻣﯽرود.
 -٣ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺮان اﺧﻮاﻧﯽھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮان آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮش را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »از
ﻓﺮات ﺗﺎ ﻧﯿﻞ« در ﻣﺠﻠﻪ وﺣﯿﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﭼﺎپ ﮐﺮد .وی درﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺿﺪ اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ ﺳﯿﺪ
ﻗﻄﺐ و رﻓﺎﻗﺖ او ﺑﺎ ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف اﻣﻮی ﻣﺴﻠﮏ و ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ آن روزﮔﺎر

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮور اﺧﻮاﻧﯽھﺎ را ﺑﺎ وھﺎﺑﯽھﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ھﻢ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎی اﯾﺮان
در اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﻪ از وی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺬﮐﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ
ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ١ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﺣﻖ )ﭼﺎپ (۱۳۵۰ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮫﺎدن روی ﻣﻮاردی از
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻋﻤﺪی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ رﺿﻮی اردﮐﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﻮاﺿﻊ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ھﻢ ﻓﺼﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ
در ﻗﺪح ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺮوﺟﺎن وی را ﻣﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂب و ﻏﺮب زده داﻧﺴﺘﻪ
ﺟﮫﺎن ﻋﺮب ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ،ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎر ﻓﺮاوان ﺗﮑﺜﯿﺮ و در ﻣﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺎج ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
 -١از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »آﯾﻨﺪه در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم« ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ) .ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ(
 -٢وی در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎھﯽ از وی آورده و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻢ
ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل ۱۹۶۶) ۱۳۸۶م( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ اﻋﺪام ﺷﺪ ،از ﺣﺰب اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻠﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺣﺰب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ در آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺖ .وی از ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﺳﻮنھﺎ در آن ﺣﺰب ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪ ﭼﮫﺎرده ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب )دﻓﺎع از ﺣﻖ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ اﻧﮑﺎر
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ او را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮده و ﻻزم
اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎھﺎت وی ﯾﺎدآوری ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب آﻏﺎز ﺷﺪه و در ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا از اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ ﺷﮫﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﯽآﺷﻮﺑﺪ )ص ) (۵ ،۴ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی در
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم آﯾﯿﻦ ﻓﻄﺮت ،روی ﺟﻠﺪ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ را ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
ﺷﮫﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ )ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮدش »ﺷﮫﯿﺮ« ﺑﻮده اﺳﺖ() .ﯾﮏ ﭼﺎپ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺑﺪون ﻧﺎم
ﻣﺘﺮﺟﻢ دارد( .اردﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮاھﺪی از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب او ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ او ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ و دﺷﻤﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ÷ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪار وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ،
در ﮐﺎر وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .زان ﭘﺲ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﻮاردی از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ
را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮده و ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ آنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ١ .وی او را »ﻣﺮد ﺑﯽدﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﯽﺟﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﺠﻠﯿﻞ از او ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .وی ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را درﺑﺎره اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ در
٢
ﺗﻔﺴﯿﺮش آورده ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺧﻮاﻧﯽھﺎ در اﯾﺮان ﺳﺨﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎد.
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ،ﻻزم اﺳﺖ:
اﻟﻒ :آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪۀ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ

آﯾﻨﺪه در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای )اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﭙﯿﺪه ،ﻣﺸﮫﺪ(۱۳۴۵ ،

٣

 -١وی از ﻣﺪاﻓﻌﺎن رژﯾﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ
و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮﺧﻼف آن ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ ،وی از ﺷﺎه ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۰۱
 -٢ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻘﺪس وﻻﯾﺖ ،ص  .۳۴۱وی اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺎورد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﭘﺎورﻗﯽ ،وی در اداﻣﻪ در
ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب )ص ۳۴۳ـ (۳۴۴ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺧﻼﮔﺮ ﻣﻔﺘﯽ
اﻋﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در آن
ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻮمھﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﺆﻟﻒ را ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺐ ﺿﻼل ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -٣اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﯿﺰ ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎواک را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻏﺮﺑﺖ اﺳﻼم از ﯾﮏ ﻃﺮف و روشھﺎی ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮاﻧﻪ دول اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ و راه ﭼﺎره را ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﺑﺎره ﺟﮫﺎد و ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﻦ و وﺟﻮب اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ...داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺪل ﺷﺪه و
ﻣﺤﺘﻮای آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﺪھﯿﻢ ...واﻗﻌﯿﺖ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی و آﺳﻤﺎﻧﯽ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اھﻤﯿﺖ
ﮐﺘﺎب آﯾﻨﺪه در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم درﺑﺎره دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻣﺠﺎھﺪ ﻧﯿﺰ ھﺮﮐﺪام ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ در راه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ و ﺣﺮﺑﻪای اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم را ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ و ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه »ﺣﺎوی
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﭼﺎپ ﺷﺪه
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ادﻋﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ...رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ و ھﺎدی ﺧﺎﻣﻨﻪای
)ﻣﺸﮫﺪ(۱۳۴۹ ،
اﺳﻼم آﯾﯿﻦ ﻓﻄﺮت ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۴۹ ،
اﺳﻼم و اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮاﻣﺎﻣﯽ )ﻗﻢ۱۳۵۷ ،؟(
اﺳﻼم و دﯾﮕﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ،ﺗﮫﺮان۱۳۸۳ ،ق۱۳۴۳/ش.
اﺳﻼم و ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۵۱ ،
اﺳﻼم و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎﻣﯽ) ،ﻗﻢ .(۱۳۵۷
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۶۲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد.
ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮﻓﺮاز راه ،ﺣﺴﻦ اﮐﺒﺮی ﻣﺮزﻧﺎک ،ﺗﮫﺮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻣﺖ۱۳۵۹ ،ش.
در ﺳﺎﯾﮥ ﻗﺮآن ،اﺣﻤﺪ آرام) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۳۴ ،
ﺑﻮده و ﺳﺎواک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات و ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ« و ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺟﻤﻠﻪای از ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ )ص  ۱۶۴ﮐﺘﺎب( ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎواک را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ:
»ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪم دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﯾﻨﯽ ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ اﺑﺮاز ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ وﺟﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺪور آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ آن ھﻢ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﺣﺘﯽ اﺳﺐ ھﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻧﯽھﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﻢ ﺑﺮای ﻗﻤﻪ زﻧﯽھﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ...ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﻮاھﺮ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ از ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮھﺴﺖ ﺑﻪ
ﻗﺪری از واﻗﻊ و ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺿﺪ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬھﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺪدﮐﺎر و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز آن ﻧﻘﺸﻪھﺎ اﺳﺖ ...زﺑﺎنھﺎ را
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،دﺳﺖھﺎ را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ
و دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ «.ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﭘﺎورﻗﯽ ص  ۱۷۱اﯾﻦ اﺳﺖ :و در اﯾﻦ
روزﮔﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺑﺤﺮان ﺗﭙﺶھﺎ و ﻋﺼﯿﺎنھﺎ اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ
ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﺎت ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد آرام ﻧﻨﺸﺴﺖ و زﻋﯿﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺗﺸﯿﻊ ،اﺑﻮذر ﺻﻔﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﻦ در داد و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل دﯾﻨﯽ ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ و ﮔﻮﻧﻪای او را
در اﯾﻦ اﻗﺪام اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ھﻤﻘﺪم ﺷﺪﻧﺪ«) .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺘﺎب آﯾﻨﺪه در
ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،در ﭘﯿﺎم ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎره  ،۹ﺻﺺ
۱۰۹۱ـ.۱۱۰۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۵۵ ،
١
ﺷﺎھﺪان ﻗﯿﺎﻣﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ.
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ،ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۵۲ ،
ﻓﺎﺟﻌﮥ ﺗﻤﺪن و رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ )ﺗﮫﺮان(۱۳۵۱ ،
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ؟ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ) ،ﻗﻢ ،۱۳۵۷ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺑﺎر ﭼﺎپ(.
ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت رﺑﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ رادﻣﻨﺶ) ،ﺗﮫﺮان۱۳۴۲ ،؟۹
وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻠﯽ،
٢
(۱۳۵۴
ب :آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ

٣

ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﯽھﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﮥاﺳﻼم ،ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ) ،ﻗﻢ(۱۳۴۶ ،
ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۴۶ ،
ﻓﺮوﯾﺪ و ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ )ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺮوﯾﺪ( ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ،
ﻗﻢ۱۳۴۶) ،؟(
ﺑﺸﺮﯾﺖ )اﻧﺴﺎن( ﺑﺮ ﺳﺮ دو راھﯽ ،ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ) ،ﻗﻢ،
.(۱۳۴۹
روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی) ،ﺗﮫﺮان) (۱۳۴۶ ،وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در
٤
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد(
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۴۶ ،
 -١وی از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﺎﺿﻞ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺎن رﻓﺖ و در
آﻧﺠﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﯾﺎران و آﺛﺎر
دﯾﮕﺮی از او ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص
۵۷۱ـ.۵۷۲
 -٢ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮادرش ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺧﻼﺻﻪای از زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﻔﮑﺮون ﻋﺮﻓﺘﮫﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺠﺬوب ،ﺻﺺ ۲۷۵ـ) ۲۹۳ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺸﻮاذ.(۱۹۹۲ ،
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص .۱۸۶
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اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدﯾﮕﺮی و اﺳﻼم ،ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن) ،ﺗﮫﺮان ،۱۳۴۱ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر(۱۳۴۶ ،
اﺳﻼم و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۵۱ ،
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﺟﻌﻔﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ) ،ﺗﮫﺮان(۱۳۵۰ ،
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺷﺒﮫﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارﻣﻐﺎن ﻓﺮﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ) ،ﺗﮫﺮان،
(۱۳۵۰
ﺑﺮھﺎن ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﺎد از ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﻤﺎی ﺟﮫﻞ در ﻏﺮب ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن) ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ارﺷﺎد(۱۳۴۵ ،
ﺑﺮﮔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن) ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﻮﯾﺪ(۱۳۴۹ ،
اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی) ،ﺗﮫﺮان۱۳۵۰ ،؟(
ﺗﺠﺮﺑﯽھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻗﻢ،
داراﻟﻌﻠﻢ .۱۳۴۷ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از آﺛﺎر ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ
ﭼﺎپ ﮐﺮده ،ﺗﻌﺒﯿﺮ »در راه اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ آرم آﻣﺪه و زﯾﺮ آن ھﻢ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ :زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻘﯿﺪه و ﺟﮫﺎد در راه آﻧﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻞ آن ﺳﺨﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﮐﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ
ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ وﻣﺸﮑﻼت و
دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮای او ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوﻟﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﻣﻮدودی

ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﯿﻦ آﺛﺎر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ
اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎن داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎرش ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪ .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺑﻮد و آﺛﺎر
او را ﻣﻦ زﯾﺎد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهام ١ «.ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻓﮑﺮی«

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ج  ،۱ص .۱۱۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب )اول اﺧﻼق ﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪن آنھﺎ( از ﺳﻌﯿﺪی
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺳﻼم و ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ
)ﺑﯽﺗﺎ(.
اﺳﻼم و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ.
اﺳﻼم در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﻌﺜﺖ،
۱۳۴۹ش.
ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﮑﺎم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﻌﺮوﺑﻪ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﯾﺪ۱۳۴۸ ،ش.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎپ اﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎل.
در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب اﺧﻼق از ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺳﭙﺲ ﻗﮫﺮ و ﻏﻠﺒﮥ آزﻣﻨﺪان ﻏﺮب از ﭘﺎی درآﻣﺪه ...ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾﺴﻢھﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮد ،ﻧﺠﺎﺗﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ارزﻧﺪه و ﺑﺮازﻧﺪه اﺳﺘﺎد ﺟﻠﯿﻞ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻻﻋﻼی ﻣﻮدودی از رﺟﺎل ﻣﮫﻢ دﯾﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )ﻣﻘﯿﻢ ﻻھﻮر( در اﯾﻦ راه
ﻃﺮق ﺗﺎزهای را ﺑﻪ روی ﻧﺴﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺸﻮده و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
و ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه در ﭘﺸﺖ
١
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺷﻌﺎر ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح را ﻣﯽآورد ﮐﻪ :اﺗﺤﺎد ،اﯾﻤﺎن ،اﻧﻀﺒﺎط.
وی آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ.
آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ دﯾﮕﺮان از ﻣﻮدودی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ،ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ ،۱۳۴۳ ،ص  .۷۲ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ از ھﮑﺘﻮر
ﺑﻮﻟﯿﺘﻮ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺆﺳﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺤﻤﺪی در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ش ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺗﺌﻮری اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﻮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر
 ۱۳۴۹ش.
ﻣﺮزھﺎی ﻋﻘﯿﺪه ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻮاد ھﺸﺘﺮودی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ۱۳۵۲ ،ش.
ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮدودی )ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن(ﮐﻪ آن ھﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﯿﺪارﮔﺮی از ﻧﻮع ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ـ ﺳﻨﯽ آن در ﺟﮫﺎن ﺗﺴﻨﻦ
دارد ،در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻋﺮب و ...ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب
ھﻤﮑﺎریھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮزھﺮه را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻨﮫﺎی ﻣﺠﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﺪات دوم ﺗﺎ ھﺸﺘﻢ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از
٢
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻮد.
 ١ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ آﻣﺪه و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻏﻠﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ :از آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ
ﻧﮫﻀﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﻼم ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درد دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ژرفﻧﮕﺮی در ﻣﺘﻮن اﺻﯿﻞ آن
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺮآن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺷﻦﺑﯿﻦ و ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪھﺎ و
ﮔﻤﺸﺪهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻓﻖھﺎی ﺗﺎزهای در ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻨﺎور و ﻗﺮآن ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺲ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،ھﻢ از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
از آن ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﻢ ،و ھﻢ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺻﻮل ﺑﯿﮑﺮان و اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ را درﺑﺎره ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﻤﭽﻮن آزادی ﻓﺮد ،ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﭘﯿﺮاﯾﺶ اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﺎر و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻗﯿﻮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،
ھﻤﮑﺎری وﺳﯿﻊ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ و ...ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ) .درﺑﺎره ﻧﺎم ﮔﺬاری اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ آورده ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ادب
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ  :ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص .(۱۸۹
 -٢درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻋﻮت ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی و دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ و دﯾﮕﺮان
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۲ص .۳۵۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺸﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم ازﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﺻﻮاف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪﺟﻮاد ھﺸﺘﺮودی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در  ۳۳۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﺑﺎ
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن درﺑﺎره اﺳﻼم ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﺸﯿﺮی
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ھﻢ آﺛﺎری را از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ زن از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت اﻻﺳﻼم ﺷﻠﺘﻮت
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮدم و دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت اﻻﺳﻼم
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان در ﮐﺸﺘﺰار اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﺧﻼق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ در اﺳﻼم از ﺷﻠﺘﻮت ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﯾﻒ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮی ھﻢ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﺑﻨﯿﺎنھﺎی )ﺷﺮاﯾﻂ( اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن آن را
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﺑﻼھﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ آن را در ﺳﺎل ) ۱۳۴۷-ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ( ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﮐﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ در ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺳﺖ را از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﯾﻨﺪه اﺳﻼم از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ را ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
ﮐﺘﺎب ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮآن در ﺳﻮرۀ اﻟﺤﻤﺪ از رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎس راﺳﺨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ش در رﺷﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻟﮫﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎدی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ دﺷﺘﯿﺎﻧﻪ ﭼﺎپ و درﺳﺎل  ۵۶ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻣﺼﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ در ﻣﺠﻠﺔ اﻻزھﺮ ﭼﺎپ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ارﺷﺎد در
ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ )روی ﺟﻠﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی( ﮐﺘﺎﺑﯽ از
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﺪۀ اﺳﻼم و اﻣﻮاج ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد .اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮده و ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻻﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮﮐﺎت آﻣﺎده ﺷﺪه
و ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ از روی آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه و در ﺳﺎل ) ۱۳۴۳ﻗﻢ ،ﻓﺮوغ اﺳﻼم( ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺮج ﺟﺮداق ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﻠﺪات ﺑﺎھﻤﺮاھﯽ ﺷﻤﺎری از دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﻧﺼﺎری ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ از اﻣﯿﺮ ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﻤﺎذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺎل ۱۳۴۸ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮﺣﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﯿﺐ از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﻮﻧﺶ ﺑﻮد! از ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﺛﺎر
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ
آن از ﻟﻮﺗﺮوپ ﺳﺘﻮوارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﺎج ﻧﻮﯾﮫﺾ آن را ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ
درآورد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﮫﻦﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی
ّ
اول  ١در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ آن اﺣﻤﺪ ﻣﮫﺬب )م  ۱۳۳۶ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ
ﻓﺴﺎﺋﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮی( ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در دو ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮ اﺳﻼم ﯾﺎ اﻣﺮوز
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۰ش در ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻊ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ
ﺷﺪ ٢ .ﻣﮫﺬب در دورۀ ﭘﮫﻠﻮی اول ھﻢ دو ﮐﺘﺎب از ﻗﺎﺳﻢ اﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮی درﺑﺎره زن ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ زن و آزادی و زن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ وﻗﺖ
ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی از ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰوات

 -١ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ« از ﮐﻨﺖ ھﻨﺮی دوﮐﺎﺳﺘﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﯽ زﻏﻠﻮل ﭘﺎﺷﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﺨﻮاﻃﺮ و اﻟﺴﻮاﻧﺢ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻗﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ در ﺳﺎل ۱۳۰۹ش ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب »اﻻﺳﻼم ﻓﯽ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻠﻢ« از ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ در
ﺳﺎل ۱۳۱۸ش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺪ اول و در  ۲۱۰ص ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم در ﻋﺼﺮ داﻧﺶ« ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮی از ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﻧﻮی اﺳﻼﻣﯽ«در ﺳﺎل  ۱۳۰۹ش ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ در
ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﻗﺎدۀ اﻟﻔﮑﺮ از ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﯿﺮازی در ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۹ش ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻦ ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ش ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ )ﺟﻠﺪ ﺳﻮم آن در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ(.
 -٢ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎر ،ج  ،۱ص .۵۰۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻟﻌﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ
ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اروﭘﺎ از ﻣﺤﻤﺪ اﻟ َﺒﮫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻀﺮی
ﺗﺮﺟﻤﻪ و در اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ )ﺗﮫﺮان(۱۳۵۳ ،ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻣﺮزوﻗﯽ ﺷﻤﯿﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮی را از ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻃﺒﺎره ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و
ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم روز و ﻗﺮآن ﻧﮫﺎده اﺳﺖ) .ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ (۱۳۴۶ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺘﺎب ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﯾﺞ آن روزﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ّ
اﻧﺴﺎن ھﻢ از ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮداﻟﻌﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺼﺮی درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و
اﺳﻼم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ھﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۴۳ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻀﺮی ھﻢ اﺛﺮی را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﻋﺒﺎدی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ھﻢ از ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﮐﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ اﮐﺒﺮی ﻣﺮزﻧﺎک ،در ﺳﺎل
 ۱۳۵۵ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﻏﻀﺒﺎن ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻋﻤﺮ اﺑﻮاﻟﻨﺼﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ درﺑﺎره اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﻧﺎﻣﺶ را ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ روی
ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻀﺒﺎن آﻣﺪه و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎه ﻧﻮ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب
ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از اﺳﺮار ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از ﻧﻮری ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ھﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻀﺒﺎن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .از وی ﮐﺘﺎب ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻌﻤﺔ
ھﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ آرام ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﺎر
رﻣﻀﺎن از ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب
اﺣﯿﺎء ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم ھﻢ ﮐﻪ از اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری و از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ(
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺎر اﺣﻤﺪ آرام ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس ،ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﺘﯽ ھﻢ ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب آﺋﯿﻨﻪ اﺳﻼم ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺳﯿﺮۀ ﻧﺒﻮی ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺳﻪ ﻣﺠﻠﺪ در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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 ۱۳۳۵ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب وﻋﺪۀ راﺳﺖ ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ
آرام ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
اﻓﮑﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻻھﻮری ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
درآﻣﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪی ﺷﺒﺴﺘﺮی ھﻢ ﮐﺘﺎب ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻻﻣﺎﻣﯿﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮ را در ﺳﺎل ۱۳۴۷
ش ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی اردھﺎﻟﯽ )ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی ﻣﺒﺎﺣﺚ ّ
ﺗﻘﯿﻪ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮑﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﺷﺎرهای
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ او داﺷﺘﯿﻢ .ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ در ﻧﻘﺪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و
ّ
اﺳﻼم ﻋﺒﺎس ﻋﻘﺎد و اﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳در ﻗﻢ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎری دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪک اﻣﺎ ﮔﺎه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد درﺑﺎره اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ÷ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻠﺪات آن را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ را ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺛﺮی ﺷﮕﺮف در اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﯿﻌﯿﺎن در اﯾﺮان داﺷﺖ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻧﺪوﻧﺰی از اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻨﺘﺪی اﻟﻮﺻﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ زاھﺪی و ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺿﺎﺗﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ھﻢ داد و ﺳﺘﺪھﺎی دﯾﮕﺮی
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎرف ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮاھﻢ آوردن ﺧﻮراک ﻓﮑﺮی ﺗﺎزه ﺑﺮای
روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﭘﺲ از ﺳﻪ ﭼﮫﺎر دھﻪ ﻏﻔﻠﺖ و
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ،در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﺷﻤﺎری از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ در داﺧﻞ ،راه ﺑﺮای ورود ﻃﻼب ﺑﻪ ﺣﻮزهھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎری درﺑﺎرۀ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از اروﭘﺎﺋﯿﺎن

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و آﺛﺎری دﯾﮕﺮ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاوان در ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ ،در ﺧﺼﻮص دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و اروﭘﺎﺋﯿﺎن
درﺑﺎره اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦھﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آنھﺎ ،اروﭘﺎﺋﯿﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﺎ
ﻗﺮآن و اﺳﻼم ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و اﻧﺘﺸﺎر آنھﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﺴﻞ ﻣﺮدد و
ﻏﺮب زده ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ھﺪف اﻧﺘﺸﺎر ھﻤﮥ اﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﻣﯿﺎن ﻋﺮبھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان
رﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ) ،ﮐﺘﺎب اﻟﮫﺎدی( از ﻣﯿﺮزا ھﺎدی ﻧﻮری ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ درﺑﺎره
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴ـ ۱۳۱۳ش در ﻣﻄﺒﻌﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺎﻣﯽ  ۴۹ﻧﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺄﺧﺬ
ﻧﻘﻞھﺎی آنھﺎ را در ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ذﺧﯿﺮة اﻟﻤﻌﺎد
از ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎھﺮ آﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻧﻮری ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ اﺛﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﮕﺎرشھﺎ ﯾﮑﺴﺮه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼم از ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ اﻗﻮال اروﭘﺎﺋﯿﺎن
درﺑﺎره ﻗﺮآن از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺤﺎب ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺑﻮد .اﺳﻼم از درﯾﭽﮥ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﻣﯿﻨﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در ﺳﺎل  ۱۳۴۸آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب اﺳﻼم از
دوﻣﯿﻨﯿﮏ ﺳﻮردل ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ ھﻢ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .اﺛﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
اﺳﻼم در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎھﺪی )ﻗﻢ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ( در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
اواﺧﺮ دورۀ ﭘﮫﻠﻮی ﭼﺎپ ﺷﺪه و ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آراء ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و
١
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اروﭘﺎﯾﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ھﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻻدﯾﻦ اﯾﻔﻠﯿﻦ ﮐﻮﻣﻮﻟﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ اﺑﻮاﻟﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ درآﻣﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻤﺖ آل اﻗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺳﺎل
 ۱۳۲۰ش ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺮﯾﻊ اﺳﻼم ھﻢ از ﻟﻮرا واﮐﺴﯿﺎ واﻟﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی آن را ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ درآورد و ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
 -١ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎر ،ج  ،۱ص .۳۰۹

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﺳﻼم و اﻧﺘﻘﺎدات ﻏﺮب ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮﻣﺤﻤﺪی در ﺳﺎل  ۱۳۵۴در۲۷۰
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ درﺑﺎرۀ اﻋﺘﺮاﻓﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .ﮐﺘﺎب ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ھﻢ از ﺗﻮﻣﺎس آرﻧﻮﻟﺪ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ آﺷﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺷﻮری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم
ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۸اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ّ
ﻋﺰﺗﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﺎﻧﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و اﺛﺮ آن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺮ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﻠﯽ و اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﯽ از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻮوﯾﻠﯿﺎم ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
را در ﺳﺎل  ۱۸۸۹ﻣﯿﻼدی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ از زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ )ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ آن از ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎء ﺑﻮده( در  ۱۴۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪه
اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در آذرﻣﺎه  ۱۳۲۰ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪس اﺛﺮ
واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ اروﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﯿﺐ زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۴ق در ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب اﺳﻼم از ﻧﻈﺮﮔﺎه
داﻧﺸﻤﺪان ﻏﺮب ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺣﻮاﺷﯽ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ در ﺳﺎل۱۳۴۰ش )ﭼﺎپ دوم
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﺳﺎل  (۱۳۵۷ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻓﺼﻞ از ﺳﻪ ﮐﺘﺎب
ّ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ھﻮﺳﺘﻮن اﺳﻤﯿﺖ ،ﻧﻮز و ﻓﯿﻠﯿﭗ ِﺣﺘﯽ درﺑﺎرۀ
اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم از دﯾﺪﮔﺎه ژول ﻻﺑﻮم ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ
دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ
ﺑﺎﻋﻨﻮان اﺳﻼم در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻤﯽ درﺟﺰی در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم در ﻧﻈﺮ
دﯾﮕﺮان ھﻢ از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر
 -١از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎدات ﻃﺮح ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج را ﻃﯽ ﯾﮏ
دوره ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ در اروﭘﺎ ﻃﺮح و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﻨﻮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺤﻤﺪ ج در
اروﭘﺎ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ) .ﺗﮫﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺮ ﭘﻮﯾﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت(۱۳۸۲ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺘﺎب اﺳﻼم از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب از ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ )ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ
ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎرس(را ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮی دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺴﺖ ١ .ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ

 -١اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ در درود ﺑﻮد ،ﻧﺎﺷﺮ آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .از ھﻤﯿﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ )ﮐﻪ از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه( ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ در ﺳﺎل  ۵۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﻼم ،در
ﻣﮑﺘﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ،ﺳﺨﻨﺎن ﭼﮫﺎرده ﻣﻌﺼﻮم ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،اﺳﺮاری از
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﺤﻤﻮدی ،داﺳﺘﺎنھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﻔﯽ،
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎرس وﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﻣﻨﻮﺟﮫﺮ
ﺳﺎﻟﻮر ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ،در دو ﻣﺠﻠﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۷ش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪ اول آن ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺠﻠﺪ دوم آن ﮐﺸﮑﻮل ﺳﺎﻟﻮر اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان رد ﭘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽھﺎ از ﺷﮫﺮ درود )ج ۱ع ص (۳۹ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت
ﺧﺎﻃﺮات درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺸﺮف از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﺎﻟﻮر
ﺑﻪ ﺷﮫﺮ درود رﻓﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﻔﯽ از ﺳﺎل ۱۳۴۰ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۳۶۲ﺑﻪ اداره اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ) .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۹اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن آﻗﺎی
ﺻﺤﻔﯽ در ﻗﻢ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ دوم ﻧﺎم دارد در دﻓﺘﺮآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﺮ
داﺷﺖ( .آﻗﺎی ﺳﺎﻟﻮر درﺑﺎره اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در ھﻨﺮﺳﺘﺎن
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،و دﺑﺴﺘﺎنھﺎی ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ ...از ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺗﮫﯿﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺰواﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺷﺎد ھﻢ ﻣﯿﮫﻨﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﻔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﺰوهھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ) .ﺧﺎﻃﺮات و ﺧﺪﻣﺎت ،ج  ،۱ص ۴۴ـ.(۴۵
وی ﺳﭙﺲ از  ۵۲ﺟﺰوه و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،وﺣﺘﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ درود ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ص (۴۸
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﺷﺎر از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
و در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ روی داده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺗﻼش ﻣﮫﻨﺪس ﺳﺎﻟﻮر ﺑﺮای ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب )اﻟﻨﻘﺾ( و
)اﻟﻐﺎرات( ﺛﻘﻔﯽ در اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟﺸﻦھﺎی
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ﻏﺮب از ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻤﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ او ﻣﺎرﮔﺮت ﻣﺎرﮐﻮس ﺑﻮده و در اﺻﻞ ﯾﮫﻮدی و
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﻧﺎم ﺟﺎذﺑﮥ اﺳﻼم )ﻗﻢ ،ﺷﻔﻖ (۱۳۵۵ ،ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻗﺪس ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم از ژﻧﺮال دﻣﯿﺮھﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺒﺮ ﺑﮫﺮوزی در ﺳﺎل
 ۱۳۴۱ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش ﺗﺒﺮﯾﺰ در  ۴۰ﺻﻔﺤﻪ و در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ھﻢ از ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮی وات اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ واﻟﯽ
زاده ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .دﻓﺎع از
اﺳﻼم ھﻢ اﺛﺮی از ﺑﺎﻧﻮ دﮐﺘﺮ واﻟﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد و ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۴۲در  ۱۷۷ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوﻏﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺎﺷﺮان آﺛﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻧﺎﺷﺮان آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اوج ﻓﺸﺎرھﺎی آن دوران ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﺷﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
اﺳﻼﻣﯿﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده آﺧﻮﻧﺪی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯿﻪ
اﺳﻼﻣﯿﻪ و ﮐﻼﻟﮥ ﺧﺎور رﻣﻀﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ و دﻋﺎﯾﯽ را ﭼﺎپ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،از ھﻤﺎن
دھﮥ  ۲۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دھﮥ ﺳﯽ ﺛﻤﺮ داد .ﺑﻌﺪھﺎ در دھﮥ  ۴۰ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻗﻢ ھﻢ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﯾﺪّ ٢ .
ﻣﺠﺪدا در آﻏﺎز دھﮥ  ۵۰دهھﺎ ﻧﺸﺮ ﮐﻮﭼﮏ
اﻣﺎ ﻓﻌﺎل در ﺗﮫﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺸﮫﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻋﺮﺻﮥ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ،ﻣﮫﻨﺪس ﺳﺎﻟﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ،ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ÷ در ﺟﻨﻮب
ﺷﯿﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ) ھﻤﺎن ،ص  .(۱۶۷ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی اﺷﺎره دارد ﮐﻪ وﺳﺎﻃﺖ وی و
ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی از ﺑﺮازﺟﺎن ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص .۲۴۰
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ،ص ) ۱۳ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،ﻗﻢ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ،
.(۱۳۴۸
 -٢درﺑﺎرۀ ﻧﺎﺷﺮ و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﺎن ﻗﻢ در ﺷﺶ دھﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر،
ﺗﮫﺮان ،۱۳۸۳ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﺟﻮاد ﺑﺸﺮی.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در اﯾﻨﺠﺎ اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ
در اﺳﺎﻣﯽ آنھﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر :ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﻨﯽ ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم دھﮥ  ۳۰اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد .اﯾﻦ
اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻪ ﻃﯽ دو دھﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﺣﻮزه اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم داد ،در ﺳﺎل  ۱۳۳۷آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ﻧﻮع ﻣﻨﺸﻮرات اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﻂ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﻤﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺤﻮل ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن
داﻧﺴﺖ .ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻣﺎ ﻓﺮاوان
وﺟﻮد داﺷﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز آن اﻗﺪام ﺑﻮد.
ھﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی و آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺠﻮب ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ
دﻋﻮت ﺷﺪ .وی ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ در ﮐﺎر ﻧﺸﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۳۳ﮐﺘﺎب
ﻋﺸﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎزرﮔﺎن را ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﺷﺮﮐﺖ ھﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از آﻗﺎﯾﺎن:
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی .ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺮﺣﻮم وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺒﺎﺗﯽ اﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽ
اﻟﺒﺪل ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﺤﺠﻮب روز ھﯿﺠﺪھﻢ آﺑﺎن  ۸۴در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ
از ﺳﺎل  ۴۲ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را داﺷﺘﻪام .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﭘﺲ از ﻣﺠﻠﺲ اول،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ را داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺪدا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
آن را اداره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۴۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را در ادارۀ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ،
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺟﺒﺮان ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮب اﺳﻼﻣﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻓﮑﺎر روز از ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اوﻟﯿﻦ ﺳﮫﺎم ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺷﺪ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﮫﺎﻣﺪاران آن ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ و اﻧﺪی ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﺑﺮای »ﺧﺎص« ﺷﺪن ،آن
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ
ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪای ﮐﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺮ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
از ھﻤﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و در ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎﯾﺎن :ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﺘﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،اﺣﻤﺪ راد ،اﺣﻤﺪ آرام ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن
و ﻓﺮزان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن راﺳﺘﺎن در ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ در ﺗﯿﺮاژ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺟﺎﯾﺰۀ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ را ھﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺎه ﺗﺎ
ﺗﯿﺮاژ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ رﻣﻀﺎن ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ آرام و
ﻧﯿﺰ آﺋﯿﻨﻪ اﺳﻼم ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺟﻠﺴﺎت ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﺔ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در
ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد :آﯾﺘﯽ و ﻣﻄﮫﺮی ھﺮﮐﺪام دوﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ،آرام و راد
ھﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ،ﻓﺮزان و ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﻔﺮی ﯾﮏ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن.
ﺑﻌﺪ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آزادی اﯾﺸﺎن
ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ،ﺑﺎز ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﺣﻤﺪ آرام ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ در ﻃﻮل دھﮥ  ۴۰و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۳ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۵۳ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺣﺴﻨﮏ ﮐﺠﺎﯾﯽ )از
ﺣﺴﻦ ﭘﺮﻧﯿﺎن و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن( ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﺮوﮐﺎرش ﺑﺎ ﺳﺎواک اﻓﺘﺎد و ﭘﺮﻧﯿﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .آﻗﺎی ﻣﺤﺠﻮب ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺎواک ﺑﺮده ﺷﺪه ،از ﻗﻮل ﺣﺴﯿﻦ زاده )ﻋﻄﺎر ﭘﻮر( ،ﺑﺎزﺟﻮی ﺳﺎواک ،ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۴۲ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ھﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ١ .ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺆﻟﻔﺎن اذﯾﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦھﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎن
را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺣﺴﻨﮏ ﮐﺠﺎﯾﯽ ،آﻗﺎی ﻣﺤﺠﻮب اﺣﻀﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ او
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای
 -١در ﺳﻨﺪی از ﺳﺎواک از ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص ۱۹۵ـ۱۹۶آﻣﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﻐﻮ اﺟﺎزه ﻧﺸﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن
ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎر از ﻃﺮف ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﻧﮫﻀﺖ آزادی و ﻃﺮﻓﺪاران آنھﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ً
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺮای اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮارا
ً
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺳﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻮق ﻧﻤﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ ﻣﺰﺑﻮر از وزارت
ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ اﺟﺎزه ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﺠﻮب در ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه و او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻣﺎﺟﺮا ،در ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل  ۵۳ﺗﺎ  ۵۷ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﯾﺎ آﺛﺎری را وﺳﺎﻃﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﭙﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل
 ۵۳ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ،در ادارۀ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮد ،آزاد ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ
رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﮥ راھﻨﻤﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ھﻢ از آن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دﯾﮕﺮان ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺎواک روی اﺳﻢ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻢ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﯾﮑﺒﺎر در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﺟﻮی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اداره ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻌﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﺘﺎب روح ﻣﻠﺖھﺎ
ھﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی از ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻄﮫﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮد ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :داﺳﺘﺎن راﺳﺘﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﺎذﺑﻪ و
داﻓﻌﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ،ﻋﺪل اﻟﮫﯽ و اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب ھﻢ از آﺛﺎری
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق زن ھﻢ در ﮐﺎر ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﺤﺠﻮب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎرش ،از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،زﺣﻤﺎﺗﺶ در اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ
ھﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ھﺪﻓﺶ رﻓﻊ اﻧﺤﻼل از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻮﻧﻮﯾﺲ ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﮫﺮی و
ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻮﮔﺮای ﻗﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ
ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی و زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان را ھﻢ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل
 ۱۳۴۹ﯾﮏ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ و در ﺣﺠﻤﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺣﻮاﻟﯽ ۱۲۰ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﯾﮋه ﮐﺘﺎبھﺎی

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻨﺸﻮرات آن در  ۲۴ﺻﻔﺤﻪ و در ،۱۳۴۶
ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ در  ۶۸ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،از دو ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻗﻠﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی و ...ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و آﺛﺎری ھﻢ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﭼﺎﭘﺨﺶ از دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد.
ً
ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی :ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی از ﻧﺎﺷﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﺑﺎ اﺳﻢ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺻﺎﺣﺐ آن آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی
اردھﺎﻟﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۱۱و اﮐﻨﻮن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت( ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی
اردھﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺶ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﺪر در ﺳﺎل
 ۱۳۳۲در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺞ در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ،در ﻧﺠﻒ درﮔﺬﺷﺖ و در وادی
َ
اﻟﺴﻼم ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻧﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ از ﺳﯿﺪاﻻھﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ وﺟﺪاﻧﯽ)ﺑﺮادر زن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺑﻦ اﻟﺪﯾﻦ( آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
در ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﮐﺎﻣﯿﻞ ﻓﻼﻣﺎرﯾﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺴﺮو وارﺳﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ ﭘﺎورﻗﯽھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی از ﺳﺎل  ۳۵وارد ﻧﺸﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی راﺷﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺎﺷﺶ ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﺟﻠﺪ ھﻔﺘﻢ ﺗﺎ دھﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻢ ﺷﺪ و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی از ﺟﻠﺪ ﯾﺎزدھﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ راﭼﺎپ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺪات ھﻔﺪھﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﺎپ ﺷﻮد .ﺷﺮﺣﯽ از
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﺰاداری ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی راﺷﺪ در
ﺳﺎل  ۳۵اﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻣﮫﻢ ﮐﺎﻧﻮن ،اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﯿﺰان ﺑﻮد ﮐﻪ ده ﺟﻠﺪ آن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ داراﻟﻌﻠﻢ ﻗﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺪ ﭼﮫﻠﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ در اداره ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب آزادی ھﻨﺪ از ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮان از ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮای
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ را در ﺳﺎل  ۴۳ﺑﺎ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﺎواک دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻊ آوری آن را داد .ﻓﮫﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮۀ وی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮﮐﺎری اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ
در ﻋﺮﺻﮥ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻔﮑﺮ و داراﻟﻌﻠﻢ در ﻗﻢ :در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دھﻪ ﺳﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی
ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻌﻠﻢ را ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻮاﻟﯽ
ﺳﺎل ۱۳۳۶آن را ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ و آذری ﻗﻤﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد .ھﻤﮑﺎری
ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ۴۱اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ،آﻗﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ از داراﻟﻌﻠﻢ ﺟﺪا
ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻔﮑﺮ را داﺷﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮاﮐﺖ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۵۰اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﮫﻢ آﻗﺎی ﻣﺮوارﯾﺪ را ﺧﺮﯾﺪ.
آﻗﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ اھﻞ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ .آﻗﺎی آذری ھﻢ در اﺻﻞ
ﻗﻤﯽ و ﻃﻠﺒﻪای ﻓﺎﺿﻞ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان درس ﻣﺮﺣﻮم داﻣﺎد ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﻮران ،اﻟﻤﯿﺰان ،ﮐﺘﺎب وﺣﯽ و ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﮐﺘﺎب ﺑﺎد و
ﺑﺎران در ﻗﺮآن و ﮐﺎر در اﺳﻼم از ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم از ﺳﯿﺪ
ﻗﻄﺐ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،رﺳﺎﻟﮥ اﻣﺎم و ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺗﮫﺬﯾﺐ
اﻻﺻﻮل ﺗﻘﺮﯾﺮات درس اﻣﺎم از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﻔﮑﺮ و ﺑﻌﻀﺎ داراﻟﻌﻠﻢ ﻧﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎواک اﺣﻀﺎر ﺷﺪ و دو ﺑﺎر ،ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺗﻔﺖ و ﻓﻮﻣﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک
ﻣﺼﺎدره ﮔﺮدﯾﺪ .آﻗﺎی آذری ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ﺳﺎل  ۵۲ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۵۵از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،آﻗﺎزاده اﯾﺸﺎن اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻌﻠﻢ را
اداره ﻣﯽﮐﺮد .داراﻟﻌﻠﻢ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی
ﭼﺎپ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﺳﺮار اﻣﺎم را ﺑﺪون ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
آﻗﺎی ﺣﺴﻦ آذری ﯾﮏ ﺑﺎر ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ از آن را ﺳﺎواک ﺑﺮد .ﭼﺎپ رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﮫﺎن آراء از ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺷﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ و در واﻗﻊ ﮐﺘﺐ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ و اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﮐﻪ از اواﺋﻞ دھﮥ  ۵۰در ﻗﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و آﻗﺎﯾﺎن واﻓﯽ و
اﻧﺼﺎرﯾﺎن در اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺮاھﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ادﺑﯽ ـ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺷﻤﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی ،و ﻧﯿﺰ اﻓﺴﺖ ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در
١
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺮھﺎن از ﺣﺎج ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر
ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻠﯽ از ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺷﺮ آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎم و ﻏﺮب زدﮔﯽ ﺟﻼل را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی
ﺳﺨﺖ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ّ
وھﺎج،
اﺣﻤﺪ وھﺎج و ﺣﺎج ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿﺎن و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و از ﻓﻌﺎﻻن آن
ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﻮد ،و آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم آرام ،اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ،
ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻘﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﻮن ،ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺠﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ از آﻗﺎی ﺷﻤﺲ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .آﺛﺎر ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن در ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﻣﺠﻠﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎی وی ﺑﻮد .ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرھﺎی آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری،
ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،و ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺸﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ھﺸﺘﺮودی ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 -١آﻗﺎی اﻧﺼﺎرﯾﺎن درﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ و اﻧﺼﺎرﯾﺎن اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ :ﮐﺘﺎب »ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه اﻣﺎ
ﻣﺒﺎرز« درﺑﺎره ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ÷ ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب »اﻧﺪوه دﺧﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف« از
ﻋﻠﯽ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻀﺎ ﺳﺎواک دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد .داﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﺑﺎن او
ﺷﺮح ﮐﺎرھﺎی زﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪھﺎ روی ﻗﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﮐﺘﺎبھﺎی »ﻧﮫﻀﺖ
اﻧﺒﯿﺎء« و »اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم« ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ را ھﻢ ﺑﺪون اﺳﻢ ﻧﺎﺷﺮ ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎبھﺎی
داﺳﺘﺎﻧﯽ »ﮐﻮدک ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« و »ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« و »ﮔﺎﻣﺒﻮ« ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮد ،ﺟﺰو
اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ ھﻢ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﺘﺎبھﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪی ﭼﺎپ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ »ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن ﻣﺒﺎرز« و ﮐﺘﺎب »زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی« ﮐﻪ ھﺮدو داﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب »ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ« از ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ھﻢ ﺟﺰو ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎواک دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎرات دﯾﻦ و داﻧﺶ
ﻧﯿﺰ از آﻗﺎی ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﮐﺮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ و
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﯾﻊ و ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی اداره ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ داﺷﺖ
و ھﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻧﯽ و
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺷﺮﯾﻌﺖ .آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﺴﻤﺎﺋﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﯽآزار ﺷﯿﺮازی ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی،
ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﺤﻤﻮدی ﺳﺒﺰواری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺑﺎھﻨﺮ ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺷﯿﺦ
ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﺎھﻨﺮ ،ﻏﻔﻮری ،ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ( ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺣﮑﯿﻤﯽ و ﺑﯽآزار ﺷﯿﺮازی را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺟﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻌﻔﺮی از آﻗﺎی اﻋﺪادی در ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮫﺪی را در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .از
ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺎﺋﻢ در اﺻﻔﮫﺎن از ﻋﻠﯽ ﻧﮑﻮﺋﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اژهای را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ آﺛﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺗﮫﺮان ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﺎﻟﺖ ﻗﻠﻢ از آﻗﺎی ﺟﯿﺮان ﭘﻮر )ﺧﺎﻣﻨﻪای( ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۱آن را
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪ.
اﻧﺘﺸﺎرات آذر از ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻮد و
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽاش ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﺳﺎواک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در
ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺪاﮐﺎریھﺎی ﻓﺮاوان از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.
ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر از ﺣﺴﻦ آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.
١
وی از ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﻣﻨﺰوی ﺷﺪ.
 -١ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۱۸از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ری ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
درﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از  ۲۸ﻣﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .در اواﺧﺮ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺖ ﺣﻮزوی از اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۳۰ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ...
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﺎﺑﺪی؛ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی ﺧﻮدش ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﻮد
و ﺷﻤﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۰ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻈﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۳در ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ آﺛﺎر
ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .وی آﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و
ﺟﻌﻔﺮی را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮح ﻣﺜﻨﻮی اﯾﺸﺎن را در ﭘﺎﻧﺰده ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮد .از
دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﻘﻖ،
اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻏﺮب زدﮔﯽ ﺟﻼل ،ﺟﮫﺎد
و ﺷﮫﺎدت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و آﺛﺎر ﻓﺮاوان
اﺷﺎره ﮐﺮد .وی در ﺳﺎل  ۵۱دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری و ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ھﻢ در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﮐﺎر ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺎب ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺮھﺎن ،از ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻌﻠﯽ و دژی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ج و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ و ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﻣﻨﺸﻮرات اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﺷﺮان ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮫﻢ آن ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در اﻧﺘﺸﺎر

دھﻪ ﺳﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﭼﺎپ اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .در ﺧﺮداد  ۱۳۴۵ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۸ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .وی اﺑﺘﺪا ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ارﺷﺎد را در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ داﺷﺖ و
ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﻧﺎم وی ﻓﺮاوان در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه
درﺑﺎره آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی آﻣﺪه اﺳﺖ .وی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﻤﺲ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ )ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ( ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮫﺬﯾﺐ روی آورد .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد او »ﺛﻤﺮات« ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﮫﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﻠﻮی در ﺗﻄﮫﯿﺮ ﻧﻔﺲ و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﺑﻮد) .ﯾﺎدداﺷﺖ آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻨﺪه(.
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اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر
١
ﯾﺎﺑﺪ.
اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺪﯾﺮ آن ﻣﮫﻨﺪس ﺣﺴﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭘﺴﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺘﺎب در ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮد و از ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺮﮐﺎر اﯾﻦ دورۀ ﻗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮوﺷﮕﺎه داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﻮد .ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی،
اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﮑﯿﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

 -١در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ھﻤﮑﺎری وﯾﮋه دوﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪام آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮐﻪ در آن ﺳﺎلھﺎ ﺧﻮد دراﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ  ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ ۵۰
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ً
ﺗﺸﮑﻞھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖھﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺬھﺐﮔﺮاﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ رﻏﻢ
اھﺪاف اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد ،ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﺟﮫﺖ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪی آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ و در ﭘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱ـ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮥ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻗﻢ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺸﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ در
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .درﺗﮫﺮان ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪیﺗﺮ
ﺑﻮد .در ﻗﻢ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻃﻼب ﺑﻪ اﻗﺪامھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺿﺪ دوﻟﺖ
اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﺎم
ﻣﺤﺮم و رﻣﻀﺎن داﺷﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺗﮫﺮان ،ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮان و ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن ﺧﻂ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس آرﻣﺎنھﺎی اﻣﺎم
ً
آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﺧﻮاھﺎن ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﻧﻮع آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا
اﺻﻮﻻ در اﻣﺮ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺮوی از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ادﻋﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ را ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﭗ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
ﺗﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎدﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح آن را ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ آورده،
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اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ در آن ﮔﺮوه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ را ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ را ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﯾﻦ ھﯿﺌﺖھﺎ در اﺻﻞ ،ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ  ١ﭼﻨﺪ
 -١ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ ـ ﺻﻨﻒ ﺑﺰاز و ﮐﻔﺎش و ﺧﺮاز و ﻏﯿﺮه ـ ھﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺮﺣﯽ از ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﻋﺰاداریھﺎ و دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ،ﺟﻮاد ﺑﺪﯾﻊ زاده در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ )ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ
ﻣﺤﺮاب ،ﺻﺺ ۳ـ (۶اﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻨﻈﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
دﺳﺘﻪای ﺧﺎص ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی وﯾﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۰۰ش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺶ از آن،
روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻧﯽ درﺗﮑﺎﯾﺎ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زرﯾﺒﺎف )ﻣﺘﻮﻟﺪ
 (۱۳۰۲از ﭘﺪرش ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻮده ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﭘﺲ
از  ۱۳۰۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﯿﺌﺖ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﮐﻪ  ۹ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ۷
ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺳﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎم ھﯿﺌﺖ ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ،
ھﯿﺌﺖ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻗﺎی زرﯾﺒﺎف ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎ آوردن ﺑﺮﺧﯽ از روﺿﻪ
ﺧﻮاﻧﺎن ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻧﻈﺎﯾﺮ دﯾﮕﺮ ،در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از زﯾﺮزﻣﯿﻦھﺎ ،ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ
از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ آزادی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺮ ﮐﺎرﺷﺎن روﻧﻖ
دادﻧﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :روزﻧﺎﻣﮥﺟﺎم ﺟﻢ ،ﺿﻤﯿﻤﮥ اﯾﺎم ،ش  ،۳اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۸۳ص ۴ـ .(۵ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ از
ھﯿﺌﺖ ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران آن در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮاﯾﺮان ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﺴﻞ ۳۲ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن ھﯿﺌﺖھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم در ﺷﯿﺮاز
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ وﺟﻮد ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در آﻧﺠﺎ ،ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﮫﺮان داﺷﺖ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖھﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آن ﺷﮫﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪه و ﺣﺰب ﺑﺮادران را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ،در ﺗﮫﺮان ،ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دھﮥ  ۴۰ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﮫﺮان ،ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﺰ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ دﯾﻨﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در
ﻣﺤﻞ ھﯿﺌﺖ ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ از ﻗﻢ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ـ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﺮ ﯾﺎ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور اﺳﻼم ﺑﻪروز ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ )درﺑﺎره
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﯿﺌﺖ ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی زرﯾﺒﺎف
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۳۱ (۵۰
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ
را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ١ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ روی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮد و ﻏﺎﻟﺐ آﻧﺎن در
ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ و ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﺳﺒﺒﯽ و
٢
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزھﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و اﻣﺎم ،وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن
ﻧﺸﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ،ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ در
ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .آﻧﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ  ٣ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺎدق
٤
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﺪی ﺑﮫﺎدران ،ھﺎﺷﻢ اﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی،
اﺣﻤﺪ ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،ﺣﺎج ﻣﮫﺪی ﺷﻔﯿﻖ ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺴﮑﺮاوﻻدی ،ﺣﺎج ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ )ﺗﻮﻟﺪ
۱۳۰۹ـ ﺷﮫﺎدت  (۵۹/۶/۴ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ.
در واﻗﻊ ،ﺳﻪ ھﯿﺌﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮوه ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ
اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﻋﺒﺎرت از ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ
ﻋﺴﮑﺮاوﻻدی ،ﺣﺎج ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺷﻔﯿﻖ ،ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺎﺋﺮی ،ﺣﺎج
ﻣﮫﺪی اﺣﻤﺪ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،وﺣﺎج ھﺎﺷﻢ اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .دوم ھﯿﺌﺖ ﻣﺴﺠﺪ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن و ﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﻗﻢ۱۳۶۲ ،ش.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺎدق اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۴۰
 -٣درﺑﺎرۀ ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ) ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻘﺪم( ﻗﻢ ۱۳۸۰ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدآوری ﮐﺮده و ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ از آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﮐﻪ در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر دارد ،ﮐﻨﮑﺎشھﺎی ﺗﺎزهای درﺑﺎره ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﻨﺪ ،از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 -٤وی ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺰوه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی زﯾﺎدی ﻗﺮار دادﻧﺪ و آن ﻗﺪر
ﺑﺮ ﺳﺮش ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ .ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﺟﻮردی در زﻧﺪان و زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص  .۳۰۰وی درﺟﺎی دﯾﮕﺮی
)ص  (۳۰۴ھﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺟﺰوه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺳﺎل ۵۰ـ ۵۱ﮐﻪ ﻣﺎ در
زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻻﺟﻮردی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد.

۵۳۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ  ١ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﺳﻼﻣﯽ،
ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی ،ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،ﻋﺒﺎس ﻣﺪرﺳﯽ ﻓﺮ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺟﺰو ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﮔﺮوه رﺟﻮی ﺷﺪ(  ٢ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪﯾﺎن .ﺳﻮم ﮔﺮوه اﺻﻔﮫﺎﻧﯽھﺎ
ﮐﻪ اﻓﺮاد زﺑﺪۀ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺎج ﻣﮫﺪی
ﺑﮫﺎدران ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﯿﻦ و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ٣ .ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻪ
رﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آن را ﺗﺎ دو ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪی ﺑﻮده و
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮدهای ﮐﻪ از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر،
اﻓﺮاد اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ٤ .ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻋﺮاﻗﯽ را از ھﻤﻪ ﺑﺎزﺗﺮ و ﻣﻨﺼﻒﺗﺮ
داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او اھﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ھﻢ در زﻧﺪان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ٥ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﺟﻮردی
از ھﻤﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺠﻨﻮردی ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،او
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ را اﺻﻼ آدم ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ ھﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن
٦
ﻧﺒﻮد.
در ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ و اﻣﺎم ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻗﺎی
اﻧﻮاری ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ اﻣﺎم
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن اﻓﺰود ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻨﺪ ﺑﻮد
و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و در زﻧﺪان اﺳﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی ﮐﺮد .آﻗﺎی ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻀﺎﯾﺎ
اﻣﺎم از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ از ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ و
 -١درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص ۵۱ـ.۵۳
 -٢ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،وی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺬھﺒﯽ در زﻧﺪان
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ وی را ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ )ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص .(۳۳۲
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ھﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺧﺎﻃﺮات ،ص
۵۹ـ.۶۱
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص .۳۴
 -٥ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۳۳۱
 -٦ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص ۳۳۰ـ و .۳۳۴

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۳۳ (۵۰
ﺳﻮم ﮔﺮوه ﭘﻞ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﮔﺮوه اﺻﻔﮫﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ
١
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ،ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری )ﺗﻮﻟﺪ
در ﺳﺎل  (۱۳۰۵ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ٢ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ و آﻗﺎی ﻣﻮﻻﯾﯽ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺧﯿﺮ ،از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮده و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ھﻮﯾﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﯿﻪ
٣
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،ﺟﺪای از ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺟﮫﺖ دادن ﺑﻪ ھﯿﺌﺖھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺗﺮور ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﺎه در اول ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ۴۳ﺑﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ٤ .ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ،ص .۵۹
 -٢درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی در ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی )ﻗﻢ ،ﺻﺪرا (۱۳۷۰ ،ص
 ۱۷ـ۱۸؛ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی درسھﺎی اﯾﺸﺎن در ﺟﻤﻊ
ﻣﺆﺗﻠﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺪن ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﺰد
اﻣﺎم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« را ﺣﺎﺻﻞ
درسھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ﺟﻠﺴﺎت ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج ،۱
ص۱۹۸ـ.۱۹۹
 -٣ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺮداد ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﯾﺸﺎن در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺸﺎن از ﻋﻼﻗﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل
 ۴۱ﯾﺎ  ۴۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﻼﻗﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و »ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺪهای از ﻓﻀﻼء در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
در اﺳﻼم« ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ
درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
در آن ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻦ آن ﻃﺮح را ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
ش  ،۳ص  (۴۴۷در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد.
 -٤آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ارث ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ
)زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻨﺪه و ﺣﺎج ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را رھﺒﺮی ﮐﺮدﯾﻢ .ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ

۵۳۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهای را ﻣﺜﻞ ﺳﺎل  ۲۹ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮور ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ١ .ﺗﺮور ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ،رﺿﺎ ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی و
٢
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺪه ،ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺎج ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮادر اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ و اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام ،ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺎج ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،در ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺎس ﻣﺪرﺳﯽ ﻓﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺑﻪ ﭘﺪرش
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮی ﮐﻮﭼﻪ وزﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺤﺚ ﺿﺮورت اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺮان رژﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و آن را ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر داﻧﺴﺘﻢ .از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوهھﺎی
ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ و ﺷﮫﯿﺪ اﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼع داﺷﺘﯿﻢ .آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺘﺎد آﻗﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻐﺎزهاش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻟﻮ ﻧﺮﻓﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه او »ﯾﺰدی زاده« ھﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ اﻣﺎم /ﺑﻪ ﻧﺠﻒ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ
در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ و ﯾﺰدیزاده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪودی در
رھﺒﺮی ﭘﯿﺮوان اﻣﺎم /ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﯾﻢ و ﭼﻄﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﺰدی زاده ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺗﺮور ﺑﻮدهای و در ﻓﻼن روز در ﻓﻼن
ﺟﺎﭘﺲ از اﻋﺪام ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی از ﮔﺮوھﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻪای .ھﺮدو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﯾﺰدی زاده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎواک از ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ و
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ او ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ھﻢ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن آﻣﺪ،
ﮔﺰارشھﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻌﯿﻦ زاده در ﺳﻔﺎرت ﺑﯿﺮوت ﻣﯽداده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮔﺰارشھﺎﯾﺶ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ در زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺳﺎواﮐﯽ
او »داﺟﮕﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﺧﻮدش
ھﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺎ دوﺳﺘﺎن اﻣﺎم /ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ آن را .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﺮزاده و آﻗﺎی ﻋﻤﯿﺪ
زﻧﺠﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری دارد ....آدم ﻋﻔﯿﻒ و درﺳﺘﮑﺎری ﺑﻮد و ﻣﺘﺸﺮع اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻠﺪ ،و ﻓﺪاﯾﯽ اﻣﺎم
راﺣﻞ./
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ،ص .۱۰۴
 -٢ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از
رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﺗﺮاﮐﻢ ھﻤﺎن ﺧﺸﻢ ﻓﺮوﺧﻔﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در  ۱۵ﺧﺮداد در
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز و ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﺮد« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ،
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ : ،ش  ،۲ص ،۲۰۹
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ از ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﻧﺪرزﮔﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ھﻤﺎن ﺑﺨﺎراﯾﯽ ،ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی و ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۳۵ (۵۰
ﻋﺎﻣﻼن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﺗﺮور ﻧﯿﺰ دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺮادر ﺻﺎدق و ھﺎﺷﻢ
اﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ و اﻧﺪرزﮔﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ١ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ٢ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر در  ۲۶ﺧﺮداد  ۱۳۴۴اﺟﺮا
ﺷﺪ؛ ﺑﻘﯿﮥ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺴﮑﺮ اوﻻدی ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﻼﻓﭽﯽ
)ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ( ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﯿﺪری ،و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺪرﺳﯽ ﻓﺮ ﺑﻪ
ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری ﺑﻪ  ۱۵ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن
ﺳﯿﺰده ﺳﺎل زﻧﺪان را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی اﻧﻮاری در ﺑﮫﻤﻦ ۵۵
ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ۶۶ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ ٣ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دروس
ﺣﻮزوی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .ﺷﮫﯿﺪ ﻻﺟﻮردی در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ درس
ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل آﻗﺎی اﻧﻮاری ﮐﺮده اﺳﺖ ٤ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در روزھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎد ،ش ) ۲۹زﻣﺴﺘﺎن  ،(۷۲ص ۱۳۲ـ  ۱۳۳در آﻧﺠﺎ و
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ) .در اﺻﻞ از ﮐﺘﺎب ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ ،ﺗﮫﺮان(۱۳۷۰ ،
اﻧﺪرزﮔﻮ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﺧﻼص را ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر زدم .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ
ﺧﺮداد ،ش ) ۲۴زﻣﺴﺘﺎن  (۷۵ص  ۲۲۳آﻗﺎی اﻧﻮاری ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ :از ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﺮا
ﺣﻨﺠﺮۀ ﻣﻨﺼﻮر را زدی؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -١آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و اﻧﻮاری )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﯿﺜﻤﯽ( ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ج  ،۱ص  .۲۷۷آﻗﺎی اﻧﻮاری
ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی اﻧﻮاری ﮐﻪ ﺧﻮد واﺳﻄﻪ در
ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺣﮑﻢ ﺗﺮور ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﺎم
اﺟﺎزۀ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﯾﺸﺎن آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺗﺮور ﺷﺎه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺮور ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﭼﻮن ﺷﺎه را دور از دﺳﺘﺮس دﯾﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را زدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ھﻢ
ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ،ھﻨﻮز ﻋﻠﻢ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺼﻮر آﻣﺪ.
 -٢ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۱ص ۲۲۵ـ .۲۲۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد) .ھﻤﺎن(
 -٣ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص .۱۳۰
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی ،ص  ۲۳۷ﺑﺨﺸﯽ از
درسھﺎ و ﺑﺤﺚھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۳۵۸

۵۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻤﺎﻧﺠﺎ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  ١روزﮔﺎری ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻣﺎم در ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
دو دھﻪ ﻣﺴﺆول دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﮫﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﭘﯽ ﺗﺮورھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﯽ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺄﺛﺮ از روشھﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﺎن
٢
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۴۴/۲/۱۹زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،درﺑﺎرۀ ﺑﺨﺎراﯾﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :در دادﮔﺎه ﻧﻮار وﺻﯿﺖ ﺑﺨﺎراﯾﯽ را ﮔﺬاردهاﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎداﻧﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ
و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻮن از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اھﺎﻧﺖ ﺷﺪه و
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎه و ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ اﯾﺎدی و ﻏﯿﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﺗﻮاﻓﻖ
روی ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺪ ٣ .ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
٤
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن روح ﻣﺬھﺒﯽ در او ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪھﺎ اﻋﻀﺎی زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،در زﻧﺪان ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮان
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺧﺎﻃﺮات
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺎج ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ و آﻗﺎی ﻋﺴﮑﺮ اوﻻدی و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری در
زﻧﺪان در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ٥ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی زﻧﺪاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ،
ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻣﺪن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان و ﻃﺮح ﺷﻌﺎر وﺣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
٦
ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﮐﻤﻮن ﻣﺸﯽ« را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺸﻌﺎب در دورن ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوھﯽ ﭘﯿﺮو ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص .۱۱۶
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ در ﻋﺮاق درﺑﺎرۀ اﻋﺪام اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺸﺪار داده ﺑﻮد و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺎه ﮐﻪ آن
زﻣﺎن ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺎن را اﻋﺪام ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از
آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ) .ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۱ص .(۳۵۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۲ص .۴۶
 -٤ھﻤﺎن : ،ص .۴۸
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ذﯾﻞ ﻧﺎمھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ص .۸۷
 -٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ،ج  ،۱ص  .۲۱۸در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۳۷ (۵۰
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ١ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﻗﻮی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ
آﻧﺎن وارد ﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از آن ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
٢
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺮداد  ۴۲ﺗﻼش زﯾﺎدی در ﺗﮫﺮان ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر،
ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ده ﺳﺎل را در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ٣ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر روی ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪای در
ﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎن
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن و ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺮدن ،از آﻏﺎز ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
ﺟﺒﮫﻪ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ درﺑﺎره ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺮداد  ۴۲از ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺒﮫﻪ
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺒﺎرز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﯾﺎ
ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﺟﻨﺎح
ﻣﺬھﺒﯽ از ﻗﺸﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ھﻮاداران ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ و
ﺑﭽﻪھﺎی ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ
ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ درﺑﺎره ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزۀ ﻋﻤﻠﯽ و در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎلھﺎی ۴۷ـ ۴۸ﺑﻪ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﺗﺶ
زدن ﻃﺎق ﻧﺼﺮتھﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺟﺸﻦ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺷﺎه ،ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم و
 -١ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص ۶۵ـ.۶۶
 -٢ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه ،ج  ،۱ص .۲۴۱
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺳﺎلھﺎ در ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻓﮑﺮی آﻧﺎن از ﺳﺎل  ۴۵ﻧﻮﻋﯽ ھﺴﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۴۵در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .اﻓﺮادی از
ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻻﺟﻮردی ،ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ زﻧﺪانھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ را ھﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزات در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

۵۳۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ،ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد و ﻧﻔﻮذ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺳﺎل  ۴۹ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ھﺮ ﺷﺐ ﺑﯿﺶ از ده ھﺰار اﻋﻼﻣﯿﻪ و
ﺗﺮاﮐﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﭘﻠﯿﺲ را
آﺗﺶ زده و دﻓﺘﺮ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ال ﻋﺎل را ھﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﯾﻼ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .وی از
ھﻤﺮاھﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی اﺣﻤﺪ ﮐﺮوﺑﯽ )ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻮد و در درﮔﯿﺮی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ( اﻣﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺘﺎری ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻘﺪم و ﺣﺴﻦ
ﮐﻼھﺪوزان ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬھﺒﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و آﻧﺎن در ﺳﺎل
 ۴۸اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺣﻮزه ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﻮد« .وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ و اﻓﺮاد در
ﮔﺮوه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در
ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن »ﻣﺒﺎرزه« اﺻﻞ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
»ﻣﺬھﺒﯽ« ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼشھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺰوهای درﺑﺎره
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از اﻣﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻻﺟﻮردی و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﺪ
ﺟﻠﺴﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ« و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺮوهھﺎ ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی و رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد« .و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎری از
١
ﺑﭽﻪھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ.
ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ

در اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ از ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی
۴۳ـ ۵۷در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﮫﺮان ،ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص ۴۱ـ.۵۰

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۳۹ (۵۰
ﺳﺎواک ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد ١ .ﯾﮑﯽ از ھﯿﺌﺖھﺎ ،ھﯿﻮت
اﺗﻔﺎﻗﯿﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮑﺮری در ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﺤﻼﺗﯽ و وﻋﺎظ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺳﺎل  ۴۳و  ۴۴ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن
رﺳﻤﯽ آن ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺰارش آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را
ﺳﺎواک ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺼﺎر اﻟﻘﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ در
آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ٣ .از دﯾﮕﺮ ھﯿﺌﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ھﯿﺌﺖ اﻧﺼﺎر اﻟﺤﺴﯿﻦ  ٤ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ھﯿﺌﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ھﺎﺷﻤﯽ
٥
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ھﻨﺮ ھﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ آنھﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر روﺣﺎﻧﯽ ـ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮان ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم و رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ٦ .ﮐﺎر
اﺻﻠﯽ آﻧﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،و ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻋﺪهای از روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺗﮫﺮان ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و

 -١ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ھﯿﺌﺖھﺎ را در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:ﻣﺠﻠﮥ
ﯾﺎد ،ش ) ،۲۱زﻣﺴﺘﺎن (۶۹ص ۱۶ـ۱۹؛ ش ) ۲۴ﺑﮫﺎر (۷۰ص ۲۴ـ) ،۳۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،(۷۰ص ۹ـ،۱۰
)ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،(۷۰ص ۱۲ـ .۲۰
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص ،۱۲۵ ،۱۲۰ ،۱۱۹ ،۱۱۴ ،۱۱۰ ،۹۲
) ۱۲۸و ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ( درﺑﺎره ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﻣﺤﻼﺗﯽ درﺑﺎرۀ ھﯿﺄت اﺗﻔﺎﻗﯿﻮن و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ آن
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۲۴۹
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص ۲۸۴ـ ۳۱۴و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ.
 -٤در ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﻣﻦ ﯾﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ھﯿﺌﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦھﺎ ،ھﯿﺌﺖ اﻧﺼﺎر اﻟﺤﺴﯿﻦ÷ ﺑﻮد ﮐﻪ زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺘﺪﯾﻦ در آن ﮔﺮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻦ و ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﺳﺨﻨﺮانھﺎی اﯾﻦ
ھﯿﺌﺖ ﺑﻮدﯾﻢ.
 -٥ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص ) ۴۰۸ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ(.۴۱۸ ،۴۱۳ ،
 -٦ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﯿﺄت ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮم÷ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺑﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪری ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ «.ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ
ﻃﺎھﺮی ،ص .۲۳

۵۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺎواک و ﻣﺮدم ،ﻣﻨﺒﺮ آﻧﺎن را از روﻧﻖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ١ .اﯾﻦ اﻓﺮاد،
ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از ﻣﻮﺿﻊ اﻓﺮاﻃﯽ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ از آنھﺎ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎزار را ﮐﻪ
اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ازﺟﻤﻠﻪ در ﮔﺰارش ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪزاده،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻧﺪی و ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻄﺤﯽ درﺑﺎرۀ دﻋﻮت ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﯽ ،اﻣﺎم
٣
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺗﻘﻮی را ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﺳﺎواک ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻌﮑﺎس
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮس آﻧﺎن از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ »ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮد ،اول ﭘﺪر آﺧﻮﻧﺪھﺎ را در ﻣﯽآورﻧﺪ« ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﺎن
ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ھﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺷﺎه را در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و دﯾﻦ ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از آﻧﺎن ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪهای از آﺧﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﺣﺴﺎس از وﺟﻮد آنھﺎ ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ« .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﺒﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ
٤
را داﺷﺘﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
۲ـ ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ

ﯾﮑﯽ از ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ دھﮥ  ۴۰در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن از
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن ﻣﺬھﺐ داﺷﺖ ،ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺳﺎل
 ۱۳۴۰ﺗﻮﺳﻂ رھﺒﺮ آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۴۳و
 ۱۳۴۴آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎری )ﺟﻤﻌﺎ  ۵۵ﻧﻔﺮ( از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺟﻮان ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت و دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﻤﮥ
اﻋﻀﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻨﮫﺎ رھﺒﺮان آن ،ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ در زﻧﺪان رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﮫﻢ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص .۵۶۲
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص  ۵۰و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.۱۷ :
 -٣ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۲۹۶
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص .۳۴۹

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۴۱ (۵۰
رھﺒﺮ ﺟﻮان اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺑﺠﻨﻮردی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺠﻒ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزاﺣﺴﻦ ﺑﺠﻨﻮردی از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻧﺠﻒ ﺑﻮد .وی در ﺳﻦ ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ ،ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ را
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ را وارد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻨﺪ ١ .در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ دوﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ
ﺧﻮد وﻇﺎﯾﻔﯽ را در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ھﺪف اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪﺟﺰ آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی ،آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ ﻋﺰﯾﺰی ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﻮﻟﻮی و ﺷﮫﺒﺎزی و ھﺎﺷﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
زاده اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮاد ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ٢ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮﺣﺪی زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ،
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﺒﺎس دوزدوزاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺻﻐﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ ،در ﺣﺰب وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺮور ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ٣ ،اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ،
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺟﯽ و ...ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ٤ .از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن آن ﻋﺒﺎس آﻗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۲ص ۲۱۰ـ۲۱۳
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎ ش  ۸ص ۱۴۳ـ ۱۵۲اداﻣﻪ دارد.
 -٢ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ص .۲۲
 -٣وی ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎل ۴۲ـ ۴۳ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۴۴ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﻣﻠﻞ درآﻣﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن از
دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﻧﻮاب را »اﺳﻮۀ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ«
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯽدﯾﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮات وی از ﺣﺰب ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻃﺮه و
ﺗﺤﻠﯿﻞ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۲ص  ۲۰۶ﺑﺨﺶ دوم آن در ش  ۳ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ص  ۱۷۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﺳﺮﺣﺪی زاده ﻧﯿﺰ از ﺣﺰب
ﻣﻠﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ( .ﺣﺠﺘﯽ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی
ﺣﺰب ﻣﻠﻞ ،ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪه در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۵۴از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ .درﺑﺎره او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ص ۱۱۸ـ .۱۱۹ﭘﺪر ﺑﺮادران ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ .در ﻗﻢ ﻧﺠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۰۵ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻠﮏ و
از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۸۷ ،
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺳﻨﺎدی از ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﺎ و ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ص ۵۸ـ ۶۱اﺳﺎﻣﯽ
 ۵۷ﻧﻔﺮ آنھﺎ در ھﻤﺎن ،ص ۶۲ـ ۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

۵۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺑﻮﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﻋﺎزم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻋﺒﺎس ﻣﻈﺎھﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲در زﻧﺪان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ.
وی اﺧﯿﺮا ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی درﺧﺖ اﻧﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﮫﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ
٢
ﺑﺮای اﺳﻼم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺰب ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ  ۶۵ﻣﺎدهای داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ آن اﯾﺠﺎد دو ﻣﺠﻠﺲ ،ﯾﮑﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮدم و دﯾﮕﺮی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮد .در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ از ﻓﻘﮫﺎی ﻋﺎدل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه،
ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ٣ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﻪ ھﻤﻪ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم و ﻧﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺰب
ﺑﺎﺷﺪ ٤ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﺰب در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ»ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
٥
و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ھﺪف ﺣﺰب« ﻣﻄﺮح ﺑﻮد.
ﺣﺰب ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽﺣﺴﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛
دﻟﯿﻞ آن ھﻢ ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺠﻨﻮردی اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺰب »ھﻤﻪ دﯾﭙﻠﻤﻪ و ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آﻗﺎی ﻣﻮﻟﻮی
داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﻨﯽ ﺑﻮد« ٦ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن در آن زﻣﺎن اﻧﺪک ﺑﻮد

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎﻣﻮران ،ج  ،۲ص ۹۱ـ.۹۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان .mazaheri. eu
 -٣ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش
 ،۲ص .۲۱۵
 -٤ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ص .۳۳
 -٥ھﻤﺎن ،ص  ،۳۲ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ )ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ( ،ﺻﺺ
۷۹ـ .۷۳
 -٦ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ص .۲۲

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۴۳ (۵۰
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آورده و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در زﻧﺪان
دروس ﻃﻠﺒﮕﯽ را ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﻞ ﺧﻮد را در
زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﭼﭗھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﺰب ﻣﻠﻞ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﺎم داﺷﺖ ،در اول ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۴۳اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ در ﺣﺰب ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ١ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﻟﻮ
رﻓﺘﻪ و ھﻤﮥ اﻋﻀﺎء دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ٢ .دﺳﺘﯿﮕﺮی آﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻮده و ﺣﺪود  ۹ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻧﺎن ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ از
ﺑﺠﻨﻮردی ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﺪام وی ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ وی در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی در ﮔﺰارش ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﺰب ﻣﻠﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ را درﺑﺎره ﺣﺰب ﻣﻠﻞ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن را ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدود
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ھﻮﯾﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﻼﻣﯽ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﻠﻞ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻼت از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺒﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در روﺣﯿﮥ ﻣﺒﺎرزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٤ .ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺠﻨﻮردی ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ھﻢ ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺰب ﻣﻠﻞ در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ،دوم ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻮم ﺟﻨﮓ
 -١ھﻤﺎن ،ص .۵۰
 -٢آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ رﺧﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺷﺮح دادهاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻣﺠﻠﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۵ص ۱۴۹ـ.۱۶۲
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی از ﺣﺰب ﻣﻠﻞ؛ ش  ،۲ص ۱۸۲ـ.۲۰۰ .
اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ،ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت و
ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ آﻧﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ص ۱۱۱ـ ۱۳۸وی از ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری و
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺷﺮﺣﯽ از دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻣﺮداﻧﮥ ﺣﺠﺘﯽ را آورده اﺳﺖ .ﺣﺠﺘﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ده ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺷﺎه ﻣﺎﻧﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ج  ،۱ص ۸۵۹ـ.۸۶۵
 -٤آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮫﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ در اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻓﻌﻠﯽ آن در دارآﺑﺎد اﺳﺖ؛
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد وی در آﻧﺠﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .وی ﺷﻤﺎری از دوﺳﺘﺎن ﺣﺰب ﻣﻠﻠﯽاش را ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮاھﻢ آورد .در دورۀ اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و
رﺋﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.

۵۴۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ١ .اﻟﺒﺘﻪ آن زﻣﺎن ﻃﺮح وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺎن
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﻌﺪی داﺷﺖ ٢ ،اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۳ـ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )۱۲۹۰ـ(۱۳۵۸

اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺸﮑﻞھﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪه ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ در دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اراﺋﻪ دھﯿﻢ .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را از دھﮥ
 ۲۰آﻏﺎز ﮐﺮده و ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ،در ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ،ﺣﻀﻮری ّﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و
ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﺎت زﻧﺪﮔﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﭼﮫﺎر دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .از اﯾﻦ
زاوﯾﻪ ،اﯾﺸﺎن ،ﭼﮫﺮۀ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وی آن ھﻢ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﺗﻮﻟﺪ در ۱۳۲۹ق۱۲۹۰/ش(  ٣ﻃﻠﺒﮥ ﻗﻢ ﺑﻮده و در ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ و
ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺣﺠﺮه داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در اواﺧﺮ دورۀ
رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۱۷ﯾﺎ  ۱۳۱۸در ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدری را از ﺳﺮ زﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺸﯿﺪهای ھﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﺪ ٤ .ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ) ٥م  (۱۳۱۰ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ
 -١ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ص .۵۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۳۳
 -٣در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﯾﺸﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ  ۱۲۸۴ش ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ! )ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص (۳۵۴
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن ﮔﻠﯿﺮد ﻃﺎﻟﻘﺎن اﺳﺖ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص  ،۹و ص ۳۱۰؛ از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ص  ،۳۲۲وی
اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را از دورۀ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﺗﺎ
ﻋﻤﺎﻣﮥ اھﻞ ﻋﻠﻢ و روﺳﺮﯾﺰﻧﺎن ﻣﻮرد ﻏﺎرت و ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺄﻣﻮران اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮد« ﭼﻨﺪان ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ »اﺛﺮ
آن ،دردھﺎ و ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ« .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﺔ۱۳۳۴) ،ش( ،ص .۶
 -٥درﺑﺎرۀ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب »ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎدی در ﺳﮑﻮت«.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۴۵ (۵۰
ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺪر ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺖ و ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی و ﭘﺪر
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ
و ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ از وی اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ١ .ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
رﺳﺎﻟﻪای ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺣﺠﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را در رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﮑﻤﯽزاده ،روﺣﺎﻧﯽ زاھﺪ ﺷﮫﺮ ﻗﻢ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ ،داﻣﺎد ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ وارد ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﻣﺆﻟﻒ
ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ او ھﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮد ،ھﻢ ﺣﺠﺮه ﺷﺪ ٢ .آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺳﺮﻧﺦھﺎی ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ را در ﻣﺤﻔﻞ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤﯽ زاده ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ٣ .آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﺣﺠﺮه داﺷﺖ .ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﮔﻔﺖ ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از
ﺳﻔﺮ آﻣﺪه ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از او دﯾﺪن ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ،
ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،از ھﻤﺎن دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﺷﻮر و ﭘﺮﺣﺮارت ﺑﻮد ...ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻋﺮض ﮐﺮد :آﻗﺎ! رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ
ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻦ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻤﻢ در ﺗﮫﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ داﺧﻞ
ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ھﺮﺟﺎ روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﺎﻣﻪاش را ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش  ۴۰اول دی ﻣﺎه  ۲۵ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﺣﻀﺮات ﻣﺮاﺟﻊ دام ﺑﻘﺎﺋﮫﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﯿﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ« ﭘﺲ از ﭼﺎپ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎ ﻣﮫﺪی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪادی ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه داد و آنھﺎ را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﺎم
ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن )دوره ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎره  ،۴ﺻﺺ ۱۷ـ (۳۴ﭼﺎپ ﮐﺮدم .ﻋﻼوه ﺑﺮآن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ﺧﺎﻃﺮۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺪﻻ ،ص .۳۳
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۳۶

۵۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﺒﺎﯾﺶ را ھﻢ از ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﻮب! ﺣﺎﻻ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ
١
ﺷﺪی ،ﺑﺮو ﭘﯽ ﮐﺎرت!
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ ﻧﺪاد و
ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ ٢ .ﺑﻌﺪھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎھﺎﯾﺸﺎن از ﺳﻮی وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ٣ .روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و وارﺳﺘﻪ و
ﻣﺠﺎھﺪی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر
ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۱ﮐﻪ آﺑﺎن
ﻣﺎه  ۱۳۲۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﯾﻨﺪه اﺳﻼم،
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺧﺎور را
دﯾﻦ از ھﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ« ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﻄﺎﺑﻪای از رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎره آذرﻣﺎه آﻣﺪه و از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦھﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اداﻣﻪ
ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت

 -١ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه ،س  ،۶ص .۳۸
 -٢ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص  .۳۴زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﻗﯿﻖ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .اﮔﺮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﺪش در ﺳﺎل  ۱۲۹۰ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺳﺎل  ۱۳۱۷ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ در ﺳﻦ  ۲۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل را ھﻢ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۷از او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮد را دارای درﺟﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر
زﻣﺎن ،ج  ،۲ص  .۴۳۱آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎدی در ﺳﮑﻮت« ج  ،۱ص  ،۹۰آﻣﺪه اﺟﺎزه
رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺟﺎزۀ اﺟﺘﮫﺎد .آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ھﻢ از ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺣﺎﺋﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ھﻤﺎن اوان ،ﺑﺤﺚ ﻗﺮآن ﻣﯽﮐﺮد و درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ﭼﻪ ﺛﻤﺮی دارد .اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻔﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و از ﻗﻢ رﻓﺖ.
 -٣اﺳﻨﺎدی از ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ،ج  ،۳ص ۴۷؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﯿﮏ آﻓﺘﺎب ،ص ۱۷۵ـ.۱۷۶

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۴۷ (۵۰
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ١ .ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ،از
ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد ٢ .ﻣﻘﺎﻻت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۲۰در ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﭼﺎپ ﺷﺪه و از داﯾﺮۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم
ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ٣ .در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ :آ ﮔﮫﯽ :ﮐﺎﻧﻮن
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﯾﺮهای ﺑﻪ اﺳﻢ
داﯾﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﮐﺘﺐ زﯾﺎدی از ھﺮ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم در دﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻪ
ﮔﺬارده .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﯾﻦ وداﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺐ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ھﻤﺎن درس
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻮد وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﮫﺎدت اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی
۱۳۱۸ﺗﺎ  ۱۳۲۰ﮐﻪ از ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،درس ﺗﻔﺴﯿﺮ را آﻏﺎز ﮐﺮد ٤ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ آن را در ﺟﻠﺴﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽداد در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻧﺸﺮﯾﮥ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ از ﺳﺎل  ۲۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه وی در
آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح
ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎلھﺎی دھﮥ ،۳۰
ُ
ﯾﮑﯽ ﭼﺎپ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻ ّﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ش ﺑﻮد
ﮐﻪ آن را در دﻓﺎع از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وی دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد
زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ٥ .ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼﺋﻖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ .اﻗﺪام دﯾﮕﺮ وی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۳۸ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺬاق ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص .۲۱
 -٢ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۲۲۰
 -٣ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﻨﺠﻢ وﺷﺸﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز ،اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۲۰ص .۶۰
 -٤ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺪر ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ «۳» ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ص .۷۷
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻮزه ،س  ،۴ش  ،۵ص  ،۲۳ص .۴۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺟﺮﯾﺎن اوج ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻧﻮاب و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از وی ﺑﻮد و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻮاب از ﺳﻔﺮ ﻣﺼﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی آﻣﺪ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ او در ﮐﻨﺎر ﻧﻮاب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ١ .ﭘﺲ از ﺗﺮور ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن،
ﻧﻮاب و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪﻧﺪ ٢ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻨﺒﻊ
اﺧﯿﺮ ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۴و  ۲۵ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻮاب را در دھﺎت اﻃﺮاف ﻃﺎﻟﻘﺎن
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﻧﯿﺮوھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﻞ
ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ و ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ ٣ .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۳۴ھﻢ
»ﺑﻪ اﺗﮫﺎم رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در
ﺣﻈﯿﺮۀ اﻟﻘﺪس ﺑﺎزداﺷﺖ« ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ دﯾﺪﮔﺎه
رادﯾﮑﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه و ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ٥ .ﻋﻼﻗﮥ آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان از آزادی ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﺑﻮذر ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺪاﺋﯿﺎن در ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم،
ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر و ﻣﺆﻣﻦ؛ آنھﺎ راه را ﺑﺎز و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻊ اول را
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻌﺪی را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪ ٦ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ارزشھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺎ آﺧﺮ وﻓﺎدار ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ
»آﯾﺖ اﻟﻠﻪ«ﻟﺰوﻣﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن و ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ

 -١ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ، ...ص .۱۴۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ۲۷ ،دی  ،۱۳۵۹ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم؛ ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ
اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص .۱۲
 -٣ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص .۱
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص  .۳۵۵ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺣﺎﻓﻆ ـ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ
ﺣﻮزه ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
 -٥روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎم ﺟﻢ ،۱۳۸۱/۱۱/۲۱ ،ص .۹
 -٦از آزادی ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ،ص .۹۲

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۴۹ (۵۰
ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ھﻢ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ
آنھﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای در ﺳﺎل  ۱۳۳۸در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺰارش آن را در ﻣﺠﻠﮥ ﺣﮑﻤﺖ )دورۀ ﭼﮫﺎرم ،ش
 (۱۳۳۹/۶/۱ ،۱ﻧﻮﺷﺖ .وی ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﺮم زﻋﯿﺘﺮ در
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻄﻮری ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﻨﺎدی در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎه از
١
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،و در
ﺗﮫﺮان ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ اﻣﺎ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وی »از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺧﯿﻠﯽ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽﺗﺮ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و
ً
داﺧﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻧﮫﻀﺘﯽ داﻧﺴﺖ«  ٢ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۵۸آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ »ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ را در اﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﻧﻪ ﺣﺰﺑﯽ،
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﻨﺪ ٣ «.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ وﺳﺨﻨﺮانھﺎی ﺗﻨﺪ ﺑﺮ
ﺿﺪ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،در اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ،ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر و
ﭼﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎرزات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،وی در ﺳﺎل  ۴۱ھﻤﺮاه ﻧﮫﻀﺘﯽھﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
زﻧﺪان رﻓﺖ و ﭘﺲ از آزادی ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۴۲ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ و
ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۶در ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻠﻤﺎی
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۶۱۲
 -٢روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎم ﺟﻢ ،۱۳۸۱/۱۱/۲۱ ،ص .۹
 -٣ﺳﻪ ﺟﻤﮫﻮری ،ص ۳۵۴ـ ۳۵۵و ﺑﺮای ﺷﻮاھﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﯿﮏ آﻓﺘﺎب ،ص ) ،۱۵۳از روزﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮق ۲۰ ،ﺑﮫﻤﻦ  ،۸۳ص ( .۱۴

۵۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن وی در زﻧﺪان ،اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی داده ،رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺣﻀﻮر آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع
١
از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ )از ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۲۷ﯾﺎ
 ٢ (۱۳۲۸ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم از ﻣﺮاﮐﺰ آﻧﺎن ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺣﻮم واﺣﺪی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮫﺎدت ،در
٣
آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺳﭙﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﻠﺪاﺗﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻌﺪھﺎ در زﻧﺪان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﺮهای ﻣﺒﺎرز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺎرزان ﺑﻮده و آﻧﺎن از ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮی او ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ
ً
٤
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد.
ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی  ۴۰و  ۴۱ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﺻﺪھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ،در ﭘﺮوﻧﺪه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ٥ .ﻣﺮور ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،رﺣﯿﻢ روﺣﺒﺨﺶ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۸۳ ،
 -٢ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ش  (۱۳۲۸) ۲۴ﭼﺎپ ﺷﺪه ،در ﺑﺎﻻی آن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫﺮام اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ،ص  .۱۰۷آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد درﺳﺎل ۳۵
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۲۲
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻠﺰادۀ ﻏﻔﻮری در ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص ۲۴۸ـ .۲۴۹
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص  ۴۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد ﺳﺎواک ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ،ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :از آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮفھﺎی ﻣﺮا ﺛﺒﺖ و

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۵۱ (۵۰
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻓﮑﺮی روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۴۰و ۴۱ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎدات ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮐﻨﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ ،از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﺰ ﺧﺪا را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺎه ،ﭼﻪ
ﺑﺖ« ١ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﮫﯿﯿﺞ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ،ﯾﮑﯽ از
اﺑﺰارھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از آن ﺑﮫﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ» :ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد«» ٢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺒﺎرزات ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﺟﺎن
٣
و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر و ﻓﺴﺎد آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ«.
»ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺒﯿﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺳﺖ» ٤ «.دوره ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﻼﻓﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻧﯿﺎ
را ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ھﻢ زدن ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻟﺒﺎس ﺣﻖ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﻤﺎﻧﺪ ...ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ«» ٥ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل رﺷﺎدت و ﻓﺪاﮐﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﮫﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﮫﺪی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ٦ «.آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدھﻢ ﺧﺮداد  ۴۲ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺮبوﺑﻼ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪون ﺟﮫﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﮫﻠﻮی ھﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ

ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻻی آن ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ! ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی
اﺳﻼم ،ص .۲۱۴
 -١ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص .۲۸۴
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ )ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک( ،ج  ،۱ص .۱۲
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۵
 -٤ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۷۱
 -٥ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص ۱۱۵ـ .۱۱۶
 -٦ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۶۰

۵۵۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺮبوﺑﻼ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎﺳﺖ ١ .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۴۷ﮔﻔﺖ» :درزﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺎھﯽ در ﻣﺴﺠﺪ و ﮔﺎھﯽ در ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ و در زﻣﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ÷ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮر و ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﺎخ اﺑﯿﺾ
٢
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ«.
ﻟﺤﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎی اﯾﺸﺎن در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۴۰ﺑﻪ ﻗﺪری ﺗﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۰/۴/۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﺮان ﻗﺪرت دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽھﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد
٣
ﺧﯿﻠﯽ زودﮔﺬر و ﺟﯿﺮه ﺧﻮار اﺟﻨﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ از ﺟﺎی درﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ.
»اﯾﻦ ھﻤﻪ ژﻧﺮال و ﺳﺮﺗﯿﭗ و ﺳﺮھﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج ﮔﺰاف ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ را
ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ٤ «.و در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ »ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ دوﻟﺖ
و ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎم رﺟﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ را دزد و ﺧﺎﺋﻦ و ﺑﯽﺷﺮف ﺧﻮاﻧﺪ«  ٥در ﺑﺎره
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﯽ ﺗﯿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮری
آﻗﺎی ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ﻧﮑﺮده دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺴﺶ را ﺑﮕﯿﺮد» ٦ «.ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﭼﻨﮕﯿﺰ و دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل ،زن و ﺑﭽﻪھﺎی او را
ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻈﻨﻮن
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم اﺳﺖ؟« » ٧زﻣﺎﻣﺪارھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ و اداﻣﻪ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دﺷﻤﻨﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ای ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﺮﺳﺖ و ﻧﻮﮐﺮھﺎﯾﺸﺎن ،ای ﺑﺮ ﭘﺪر ھﻤﻪ آنھﺎ
 -١ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۷۰
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۴۱۵
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۴
 -٤ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۸۵
 -٥ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۳۱
 -٦ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۹۴
 -٧ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۹۹

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۵۳ (۵۰
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽھﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ زﯾﺮ ﺳﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ ...ﺑﺮ ﭘﺪرﺷﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺮﻋﮑﺲ و واروﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﯾﻮاﻧﻪھﺎ را ﺟﻠﻮ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ١ «.و در ﻣﻮرﺧﻪ  ۴۱/۶/۲۲در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﺎن! ﻣﺎ
ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ زﯾﺮ ﻧﻌﻞ اﺳﺐھﺎی اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺧﻮدی ﻟﮕﺪ ﻣﺎل
ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ...وﮐﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﯽ،
وزﯾﺮ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ دھﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟« » ٢وﮐﯿﻞ ﻗﻼﺑﯽ
درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ...ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺮﺗﺮ از آنھﺎ،
آنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎھﯽ دوﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺪﺑﺨﺖھﺎی اﻻغ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« » ٣ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﻮن و دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﯾﻦ زﻣﺎﻣﺪارھﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زارع را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮏ و
ارﺑﺎب و ﮐﺎﺳﺐ و اداری را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم را ﺳﺮﮔﺮم
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﻮد و ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ٤ «.آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،در ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﮐﺴﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد و درﺑﺎره اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ از
وی ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﺒﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﭼﮑﺎر دارم .ﻣﻦ آن ﻗﺪر
اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهام ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻟﺖ دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﻣﻼک ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﺴﺎدھﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ زﯾﺮ ﺳﺮ رﺟﺎل و ﻣﻼﮐﯿﻦ
اﺳﺖ ...آنھﺎ ﮐﺪام ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﻓﻘﺮا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪی ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪهاﻧﺪ؟«  ٥درﺑﺎره ورود زﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ زنھﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از زن
ﮐﺎری ﺟﺰ ﺷﮫﻮت ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ ھﻢ دارای زن و ﻓﺮزﻧﺪ ھﺴﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
زنھﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ ﭼﻪ آﺗﺶھﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻪ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ« » ٦رژﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
 -١ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۰۲
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۰۷
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص.۱۱۱
 -٤ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۲۲
 -٥ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۲۵
 -٦ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۲۸

۵۵۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﺎﺟﺎر در آن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﺮدم و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ
ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪان ﺑﺮود ...ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻋﺪه ﻋﻤﺎل ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﺾ ﻣﻤﻠﮑﺖ را در درﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ١ «.درﺑﺎره ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ھﻢ
ﻣﺮﺗﺐ ھﺸﺪار ﻣﯽداد» :ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﯿﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی از ﻃﺮف ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ
٢
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎل ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎﺳﺖ«.
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪۀ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواج ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﺟﻮد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و
ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد آزادیﺧﻮاه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
دﯾﮕﺮی ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺳﺖ؛ ﭘﺲ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﮫﻮت ٣ .اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
آﻧﺎن را ﻣﺮﺗﺠﻊ ﯾﺎ ارﺗﺠﺎع ﺳﯿﺎه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ آﺧﻮﻧﺪھﺎ را
ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ٤ «.آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻼﺷﯽ ھﻢ ﮐﻪ »وارد اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺸﻢ و ﭘﻨﺒﻪ ـ رﯾﺶ و
ﻋﻤﺎﻣﻪ ـ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻼﺷﯽ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ،از آﻧﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ
»از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻓﮑﻠﯽھﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ٥ «.اﺷﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ »ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ« آنھﺎ را
»ﺑﻪ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ درآورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ھﻤﻪ ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ...
روزی دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﭼﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :روزی آﻣﺪﻧﺪ .ﻟﺒﺎس ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻋﺒﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل
ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺸﺮوب ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻣﺎ
ھﻢ رﻓﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ٦ «.ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزان را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
 -١ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۳۸ ،۱۳۶
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۵۷
 -٣ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص .۱۷۳
 -٤ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص  ،۲۸۴ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۳۲
 -٥ھﻤﺎن ،ص .۳۱۵
 -٦ھﻤﺎن ،ص ۳۲۴ـ .۳۲۵

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۵۵ (۵۰
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮآﺷﺘﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
آﻗﺎی اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﺗﮫﻤﺖ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ و
ﻧﺪای ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ؟ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺮا ھﻢ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ١ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب راه ﺗﺎزهای را ﻧﺸﺎن
دھﺪ :ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﯿﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺷﻖ ﺛﺎﻟﺜﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﻟﺚ ،ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
اﺳﺖ ٢ «.در ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺳﺎل  ۴۷ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ،ﮔﻔﺖ» :دﯾﻦ داﺷﺘﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ،آزادی ﺑﯿﺎن ،دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ
در اﻗﺘﺼﺎد ،دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ«  ٣ﺑﻌﺪ از ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
٤
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﻪ روز ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد.
وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﺪهای ﻣﺮﺗﺪ و ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺖھﺎی ﺣﺴﺎس
ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦھﺎ )ﻣﺮﺗﺪ( ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :ھﺮﺟﺎ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﻮال آنھﺎ ﺟﺰء ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ٥ «.و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﯾﺤﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ،
٦
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ دارﯾﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ» ،ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺟﺎﺳﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺴﺎد و رﻗﺺھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ را ﻣﻨﺤﺮف
٧
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺒﮥ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪی ﮐﻪ در  ۴۷/۱۰/۴اﯾﺮاد ﮐﺮد از اﯾﻨﮑﻪ »دﯾﻦ را در ﭼﻨﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﮫﺎرت ،ﻧﻤﺎز و روزه ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ« اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و
دﯾﻦ داﺷﺘﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ،آزادی ﺑﯿﺎن ،دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر

 -١ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۲۷
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۴۴
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۴۳۲
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۴۳۸
 -٥ھﻤﺎن ،ص .۲۹۵
 -٦ھﻤﺎن ،ص .۳۲۳
 -٧ھﻤﺎن ،ص .۲۹۸

۵۵۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

زﻧﺪﮔﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ،دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ« وی در ھﻤﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ از ﻋﻠﻤﺎ
١
و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﺳﮑﻮت را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻼﯾﻪ دﯾﮕﺮ او از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام،
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ٢ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽﻓﺮ
ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﭼﮫﺮهھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،اﻓﺮادی از
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺷﻤﺎری از ﺑﺎزارﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻋﮑﺲ ﺷﺎھﻨﺸﺎه را در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
)ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ( ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﮑﺲ ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ و او را ﭘﯿﺶ
ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﭘﺪرﺳﻮﺧﺘﻪھﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ھﻢ
٣
ﻋﮑﺲ او را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۱/۱۱/۴دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ
زﻧﺪان رﻓﺖ و در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﺰام ﻋﺪم ﺧﺮوج از ﺗﮫﺮان آزاد ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ٤ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از
رھﺒﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از آزادی در ﺳﺎل  ٥ ۴۶ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻤﻨﻮع
اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺷﺪ .ﺳﺎواک در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۴۷درﺑﺎرۀ او ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﺨﺺ ﻓﻮق ﭘﺲ از آزادی از
زﻧﺪان ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎﺑﻖ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ...در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ و در ﺗﻤﺎس

 -١اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۴۰۰
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص  ۶۳۷ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۵۶و  ۵۷ھﻢ ﻣﮑﺮر رخ داد ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص .۲۳۶
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۴۰۸
 -٥در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺨﺘﯽ ھﻔﺘﻪای ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
اﯾﺸﺎن ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن او ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج
 ،۲ص .۱۵۱

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۵۷ (۵۰
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪدار ھﻤﻮاره در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ و ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﯿﺎن
١
ﻣﯽدارد«.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻗﺼﺪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل روﺣﺎﻧﯿﻮن دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ٢ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ٣ .در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی
از ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در  ۴۸/۹/۱۱در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن
ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻧﺎم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را آورد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺣﻀﺎر »ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
٤
ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ«.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﻮد .ﻧﻮع
ﻣﺸﯽ وی ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺷﺨﺼﯿﺖ
وی ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎواک ﺿﻤﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ،ﻣﺮﯾﺪان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :دﺳﺘﻪ اول اﻓﺮاد رأس وﺳﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی و ﺟﺒﮫﮥ
ﻣﻠﯽ ،دﺳﺘﻪ دوم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﮫﺎرم اﻓﺮاد اداری و ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن و دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ
٥
ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزارﯾﺎن .ﮔﺮوهھﺎی اﺧﯿﺮ ھﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،دورادور ﺑﺎ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ و
ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی

 -١اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص ۴۱۶ـ.۴۱۷
 -٢ﮔﺰارش ﺗﻌﺪادی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ـ در ﻣﺠﻠﺪ دوم اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺑﻮذر زﻣﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه،
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۶۰۵
 -٤اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۱۳۸
 -٥اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص  ،۵۱۲ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص .۳۴

۵۵۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ اﻣﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ١ .ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺟﻨﺎح ﺟﻮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی،
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه و
ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ در ﻣﻦ ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
٢
ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۵۰ﺗﺒﻌﯿﺪ و ھﯿﺠﺪه ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .وی
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۵۴زﻧﺪاﻧﯽ و در آﺑﺎن  ۵۷ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی آزاد ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آزادی ،در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اﻧﻘﻼب ،اﯾﺸﺎن ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهھﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ را از رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ وی را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺮده ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ـ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎری ﺑﻮد ـ ﺟﻮ ﮐﺸﻮر را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮده و ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻋﮑﺲ رﺟﻮی و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻔﺘﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دام ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داﺷﺖ ،وی را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﮥ
ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ »اﺑﻮذر
زﻣﺎن و ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ دوران« ﮐﻪ ﻋﻤﺮی را در ﻣﺒﺎرزه ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ،در  ۱۹ﺷﮫﺮﯾﻮر ۵۸
درﮔﺬﺷﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻤﺮش ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوھﮓھﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﺰاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺑﺎره اﻣﺎم
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رھﺒﺮی ﻗﺎﻃﻊ اﯾﺸﺎن )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ( را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪام و ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ
٣
ﮐﺮدم از ﻣﺸﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ و اﻓﺘﺨﺎر ﻗﺮن و اﺳﻼم ،ﻣﺸﯽ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٤ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ
 -١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص ۲۰ـ.۲۱
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۲۹۴
 -٣از آزادی ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ،ص ۱۴۲ـ .۱۴۳
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﻔﻨﺪ  ۵۸ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ دﺧﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻋﺬرا ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۵۹ (۵۰
ﻋﻨﻮان ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ از آن ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ـ ارﺗﺠﺎع ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺎ وی را اداﻣﮥ ﺧﻂ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار
دھﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﮥ  ۶۲ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ درﺑﺎره وی آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺣﺮﮐﺘﯽ داﺷﺖ ﻧﻪ در اداﻣﮥ
ﻣﺪرس و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﺎن ﭘﺎھﺎﯾﯽ ﺳﺴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺘﯽ ﻟﺮزان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در
اداﻣﮥ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺸﻌﺎب از اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ «.در ﺻﻔﺤﻪ
 ۴۹ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﻮد« ﺷﺮﺣﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
داده ،و ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺪرس
و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺟﺪای از »ﺟﺮﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوھﮏ ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﺳﻼم ﺑﺎزرﮔﺎن ـ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آن را
اﺳﻼم اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ـ اﻧﻄﺒﺎق دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ـ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،و در ﻋﻮض اﺳﻼم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار داده و ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در واﻗﻊ اﻣﺮ ،ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ اﻋﻢ از
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺪری اﺑﮫﺎم وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﺑﮫﺎم ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از ﻋﻤﺮش را در
زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای آزادی از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺎرز و ﺷﮑﻨﺠﻪ دﯾﺪه از ھﺮ
ﻓﺮﻗﻪ و ﮔﺮوه ،ارزش ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮ آنھﺎ و ﻣﺤﺪود
ﺷﺪﻧﺸﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽداد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺲ در وی ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ
دوﮔﺎﻧﻪ از رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﻮی ،وی ﻣﺪاﻓﻊ اﻣﺎم و ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺪ رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎلھﺎی ۳۰ـ ۳۲و ﺿﺮﺑﻪای
١
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ از آن ﺳﻮی زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد.

 -١اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ »ﺟﮫﺎد و
ﺷﮫﺎدت« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻦ در زﻧﺪان و ﺑﯿﺮون زﻧﺪان
ﺑﻪ ﻓﺪاﮐﺎری اﯾﻦ ﺟﻮانھﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و وﺟﺪان و ﻣﺤﺮﮐﺸﺎن ھﻤﺎن آزادی ﺑﻮه،
ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﭗ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎن دادهاﻧﺪ ،ﻓﺪاﮐﺎری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮن دادهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺰارﯾﻢ ...ﻣﻦ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮر ﻣﺮدم ﻓﺪاﮐﺎر و
ﻣﻘﺎوم ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ دادهاﻧﺪ ۲۵ ،ﺳﺎل  ۳۰ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﮫﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﻪ از ﺟﮫﺖ ﻣﮑﺘﺐ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎص ،ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت ،ص ۴۳ـ.۴۴

۵۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از
وﺟﮫﮥ وی ﺑﮫﺮه ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ١ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺪر ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮد وی ،دﺳﺖ ﮐﻢ
در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را از اﻟﺘﻘﺎط ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺮھﯿﺰ دھﺪ .اﯾﺸﺎن در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ۲۳ﻣﺮداد ) ۵۸ﺷﺐ  ۲۳رﻣﻀﺎن( ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ اﺳﻼم را ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﺘﺐھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ﯾﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﯾﺎ از آن ﻃﺮف ،از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺮادر ،ﺧﻮاھﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ،اﺳﻼم ﻧﻪ
٢
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،اﺳﻼم ،اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ھﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺸﺎن زدهام ﯾﺎ ﺑﺰﻧﻢ .از ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻏﺮﺿﻢ از ﻣﺪارا ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺟﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ ٣ .آﻗﺎی
ﺟﻌﻔﺮی ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﺘﺎد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
آﻣﺪم واز اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از اﺻﺮار ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺟﻠﻮش را ﻣﯽﮔﯿﺮم ،اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ از اﺻﺮار ﻣﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد و دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮا ﻧﺪاد .اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﻌﺪ رﺟﻮی آﻣﺪ و ﭘﻨﺞ ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ »ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای داد و ﻓﺮﯾﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را
ﺷﻨﯿﺪم .دوﯾﺪم رﻓﺘﻨﻢ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ،دﯾﺪم اﯾﺸﺎن )ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ( دارﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد
رﺟﻮی ﭘﺮﺧﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
٤
ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارم«.
۴ـ ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان

 -١درﺑﺎره ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در :اﺳﻼم وﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ص .۴۲
 -٢ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ص .۱۶۳
 -٣ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص .۲۶۵
 -٤ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص ۲۲۵ـ .۲۲۷

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۶۱ (۵۰
١

ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ اول در  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۸ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﮫﻪای از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرترﺳﯿﺪن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در
ادﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲از ھﻢ ﮔﺴﺴﺖ.
ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺣﺎج ﺳﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻄﺎﯾﯽ ،رﺣﯿﻢ ﻋﻄﺎﯾﯽ ـ
دو ﺧﻮاھﺮزاده ﺑﺎزرﮔﺎن ـ ﺣﺴﻦ ﻧﺰﯾﻪ  ٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ٣ .اﯾﻨﺎن ﭼﮫﺮهھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ھﻤﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدن ،آﻧﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آزادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹و  ۱۳۴۰ﺑﻪ

 -١ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪۀ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ اول ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺣﺰب اﯾﺮان ﺑﻪ رھﺒﺮی
اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ؛ ﺳﺎزان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ؛ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
رھﺒﺮی ﻓﺮوھﺮ ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و
ﺑﺮﺧﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
 -٢ﺑﯽﻋﻼﻗﻪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ،ﺣﺴﻦ ﻧﺰﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﯿﺎم ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۳۲۶ـ (۳۲۷وی ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل ۵۶ـ ۵۷ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن
ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم درﮔﯿﺮ ﺷﺪ .وی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻮد و در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﺧﻮد ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
 -٣از ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻗﺮآن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ،۹دﻓﺘﺮ دوم ،ص ۷ـ۱۳۹۸) ۲۱ق( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»اﺳﻼم و ﻣﺴﺄﻟﻪ آزادی ،ﺑﺮدﮔﯽ و رﺑﺎﺧﻮاری« )ﻗﻢ ،ﺷﻔﻖ (۱۳۵۲ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب درﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ رﺷﺘﮥ
ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮادر وی ﺣﺎج ﺳﯿﺪرﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ و از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ دورۀ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و رﺧﺪادھﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﻮد.

۵۶۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ۲۷
١
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۴۰ﮐﺎرش را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی از ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،در واﻗﻊ ،ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺬار را در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ اول و دوم ،ﺟﺒﮫﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮﺷﺎن در دﻓﺎع از ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ھﻤﯿﻦ
ﻣﺤﺪوده ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی
ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ را در درون ﺧﻮد راه ﻧﺪادﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺟﺰو
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ دوم  ٢ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی را در آن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ٣ .آﻧﺎن
ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ
٤
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ از آن ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ،اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﮑﺘﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮔﺮوهھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را در دل ﻣﮑﺘﺐ

 -١اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی وﺻﻮل ﺧﺒﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﮫﻀﺖ را در اﺣﻤﺪآﺑﺎد
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص  ۶۵ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱ﺳﻨﺪ ش .۱/۷۰
 -٢اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ در  ۲۳ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۳۹در ﻣﻨﺰل ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و در ۳۰ﺗﯿﺮ
ھﻤﺎن ﺳﺎل اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد .ﺟﺒﮫﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۴۳ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ در
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯽھﺎ در ﻣﺮداد ﺳﺎل
 ۴۴ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺳﻮم را ﺳﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،رھﺒﺮان آن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ
ﺳﻮم ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره در :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۳۴۷
ﺑﺎزرﮔﺎن در ص  ۴۰۳اﻇﮫﺎرات دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﮫﻀﺖ در ﺟﺒﮫﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۱ص  .۳۹۲در زﻧﺪان ھﻢ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ
را در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮدی ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺘﯽھﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ھﻔﺖ ﺷﮫﺪای ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد در زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎن ،ج ،۲
ص .۱۱۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۶۳ (۵۰
ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎی ﻣﯽدھﻨﺪ؛ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راه و
روش ﺧﻮد را روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و اﻓﮑﺎر و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،آن ھﻢ درﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دھﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪ
دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ١ .ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﺳﻼم »ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و ﻣﺤﺮک و
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ...ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﻮد ،ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺿﺪ
اﺳﺘﺒﺪادی ٢ «.ﺷﮕﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک از ﺟﻠﺴﮥ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در  ۱۳۴۰/۴/۱۵ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﯽدﯾﻦ را ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺰب
٣
ﻣﺎ اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﻦ داﺷﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ او ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ«.

 -١دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .وی اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ .وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻧﻮﺷﺖ :اﻻن ﯾﮏ ﻋﻄﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﮑﺮی ...آﯾﺎ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ھﻤﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻋﻄﺶ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎ و
ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮد ﻣﮑﺘﺒﯽ اراﺋﻪ دھﺪ؟ ...ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده
ﺷﻮد و ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،رژﯾﻢ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺬھﺐ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻧﻘﻼب ،رﻓﺮم ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫﻀﺖھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻠﺖھﺎ و
ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ،ص  ۱۹ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از رﻧﺪ ﺧﺎم ،ص ۵۹ـ .۹۰
 -٢ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۱ص  .۳۷۰ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۱/۸/۱۰ﺑﺮای
ﺷﺎﺧﮥ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻧﮫﻀﺖ آزادی در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﺧﺘﻼف ﻧﮫﻀﺖ را ﺑﺎ ﺟﺒﮫﻪ در دو ﭼﯿﺰ
ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ در اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﺣﻔﻆ ﻧﺎم و ﯾﺎد او دارد و دﯾﮕﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح دو ﻧﮑﺘﮥ ﻓﻮق ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻟﻒ« و »ب« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ
اﺻﻮل اﺳﻼم ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﻋﻤﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﺧﯿﻠﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺑﺎ
ﺟﺒﮫﻪایھﺎ وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰی دارﯾﻢ ...اﻟﺒﺘﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦھﺎ ﻣﺎﻧﻊ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۲ص .۱۶۸
 -٣ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۳۴۷

۵۶۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزۀ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آزادی ،ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮫﺎی اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ و در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ در
١
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ »ﻣﺒﺎدی ﻋﺎﻟﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آزادی و ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺷﻌﺎر آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﺪون آن
ﺑﻮد .ﺑﺎزرﮔﺎن ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮫﻀﺖ را »ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،در ﭼﮫﺎرﭼﻮب وﺣﺪت
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .در اداﻣﻪ ﮐﺎر ،ﻧﮫﻀﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و اﯾﻦ ﺑﺎر در دﻓﺎع از ﻧﮫﻀﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد ـ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ھﻢ و ﺑﻪ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ از
ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ ـ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ
٣
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،روش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت از روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺪی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ رأس آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮزخ
روشھﺎی ﺗﻨﺪ و ﮐﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎواک آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در زﻧﺪان در دوران ﭘﺲ از  ۲۸ﻣﺮداد رﻧﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ٤ .اﻣﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪن در روشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻋﺎﻣﻞ

 -١اﺳﻨﺎدی از ﻧﮫﻀﺖ ازادی اﯾﺮان ،ج  ،۱ص .۴۳
 -٢ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۳۷۴
 -٣رھﺒﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ دوره در اﺧﺘﯿﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻧﮫﻀﺖ آزادی در ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت وﯾﮋۀ ﺧﻮد از آن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﻣﻮﺿﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ
آن اﺻﻼﺣﺎت زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﺮود .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﮥ ﻧﮫﻀﺖ آزادی در:
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱ص ۲۷۵ـ .۲۷۶
 -٤در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎواک در :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۷ص .۳۹۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۶۵ (۵۰
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺎحھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روشھﺎی ﺧﺸﻦ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۴۱زﻣﺎن آﻏﺎز ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮح
ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﮫﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم و ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ آﻏﺎز
ﺷﺪ و در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم ﺑﺎ آن ﻧﮫﻀﺖ ھﻢ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۴۱ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و
ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ آﻧﺎن ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴۳ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﮫﻀﺖ در ﻗﺒﺎل ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎ اﻧﺪازھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ آن ھﻢ ﻧﺎﺑﺎوری ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺒﻮل از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن در ﻗﻢ ،ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش رھﺒﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ،و ﻣﮫﻤﺘﺮ از ھﻤﻪ ،ﻋﻤﻖ ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدی ﺷﻤﺎری از ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﮫﻀﺖ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺸﺎر
ً
ﺟﻮانﺗﺮھﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻓﻌﺎل در
١
ﻧﮫﻀﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
٢
اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از ده ﺳﺎل ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴۳ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ
از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ٣ .در
اﯾﻦ زﻣﺎن و ﭘﯿﺶ از آن ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ آنھﺎ در ﺟﺰوۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ دوران ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ
ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺿﺮورت ھﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪ و درﮔﯿﺮی در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ

 -١ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﮫﻀﺖ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ،در ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻗﺸﺮی ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺖ ،و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ زﻋﻢ وی ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺮد و ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎن را ﻋﻤﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ص .۱۲۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص ۳۴۲ـ .۳۴۸
 -٣ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱ص .۱۶۱

۵۶۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﺒﺪادی ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اھﺪاف آﻧﺎن وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ١ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و
ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺳﻮی ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن ،ﻧﮫﻀﺖ را از دﯾﮕﺮ
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ دوم ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد .درﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رھﺒﺮان ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ دوم ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی در آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .اﻓﺰون ﺑﺮ
ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮕﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ
در اﻃﺮاف آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﭼﻤﺮان ،ﺑﻨﯽﺻﺪر  ٣و ﺷﮫﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ٤ .ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
 -١آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﮫﻀﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد »ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﻼم،
ﻗﺮآن ،ﻣﻨﺸﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺳﺆال ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ را در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن دادم و
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم ،ﺑﺎزرﮔﺎن اﺻﺮار ﻣﺮا در ﺗﮑﯿﻪ روی ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺣﺮف ﻋﻤﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺴﺒﻨﺎ
ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۲۶
 -٢ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱ص  ۲۷۰ـ ۲۷۱؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان ،ص
۳۱۲ـ  .۳۱۳دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻠﯽھﺎی ﮐﮫﻨﻪﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی
ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻟﺒﮥ اﻧﺘﻘﺎد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎه ﻣﯽﮐﺮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﯽھﺎ ﺑﻨﺎی وارد ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
 -٣وی از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻧﮫﻀﺖ آزادی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺳﺎلھﺎ در ﮐﺘﺎب »درس ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮض
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ،درﺑﺎره وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ.
 -٤ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۱۲در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۴۲رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﮫﻀﺖ ازادی
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص  .۵۶وی در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﮐﺮد و ﻣﺸﮫﻮر
ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﮥ ﻣﺬھﺒﯽ دارد در ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺎن ،ص  .۳۵۱وی
ﺳﺎلھﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل )ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ آن ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد؛ ﺧﺒﺮ ﻣﻔﺼﻞ
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ادارۀ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﺻﺺ ۸۵ـ ۸۷
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۵ـ  ۳۷ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﭼﺎدری در آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ده ﺷﺐ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ( ﺑﻨﯿﺎد )ﻣﺪرﺳﻪ( رﻓﺎه )درﺑﺎره »ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون
رﻓﺎه اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺻﺺ ۶۴ـ  (۶۸و ﺟﻠﺴﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮥ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ و ﭘﻮران ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد .وی
ﭘﺲ از ﻓﺮار ﭘﻮران ،در ﺳﺎل  ۵۲ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﮕﮫﺪاری از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک او و اﺳﺘﻔﺎده از آنھﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﯽھﺎ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۶۷ (۵۰
ﻧﮫﻀﺖ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ
داﺷﺖ ،در واﻗﻊ ،ﻧﮫﻀﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮده و ﭘﺲ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮫﻀﺖ آزادی در آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ١ .وی از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ در
۳۰۲ـ ) ۳۰۴زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص  (۵۷رﻓﻌﺖ اﻓﺮاز از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ
دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺎه و ﭘﻮران ﺑﺎزرﮔﺎن ـ ھﻤﺴﺮ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ـ ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﻓﺎه ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص
 ۳۵۵ ،۳۳۹ ،۳۲۵درﺑﺎره ھﻤﮑﺎری رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ارﺗﺒﺎط و ﮐﻤﮏ ھﯿﭽﮕﺎه
رﺳﻤﺎ ﺟﺰو آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺮۀ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۱۲۶ـ  ،۱۲۷زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ،ص  .۷۰ﭘﻮران ﺑﺎزرﮔﺎن در  ۱۶اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۸۵در ﭘﺎرﯾﺲ درﮔﺬﺷﺖ .درﺑﺎره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﮐﻤﺎل ﻧﺎرﻣﮏ ،رﻓﺎه و ﻋﻠﻮی ﯾﮏ ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﮐﻤﺎل
ﻧﺎرﻣﮏ ،رﻓﺎه و ﻋﻠﻮی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺮﻣﯽﭘﻮر ،ﺗﮫﺮان ،۱۳۸۹ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ(.
 -١ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺮاج ﺷﺪ؛
ھﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﺑﺎ ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ در ﺳﺎل  ۴۱دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ
)ﺷﺶ ﯾﺎ( ھﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺲ از آزادی در ﺳﺎل  ۴۷ﺑﺎرھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪ .وی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎران اﻣﺎم و ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ وی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان در ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎرھﺎ در ﺳﻤﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﻤﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ در زﻧﺪان وی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ آدم ﭘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﻮد .داﺋﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن را ﺷﺎﯾﺪ
از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺮﺑﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﻣﺮد ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺘﻌﮫﺪی اﺳﺖ .اﺟﻤﺎﻻ اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از اﻓﺮاد ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻣﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد) .ﺧﺎﻃﺮات ،ج  ،۱ص .(۳۶۴
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎره دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺎدرﺳﺖ .ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻼح ھﺴﺘﻪای ﻋﻠﯿﻪ آنھﺎ ـ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﻣﺸﮫﺪ او را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ روﺿﻪ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ آوردﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب
»ﻃﺒﺎﯾﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد« ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻮاﮐﺒﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﮐﺘﺎب »ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻻ رﻋﺎﯾﺎ« ـ ﻣﻠﺖ ﻧﻪ رﻋﯿﺖ ،ﯾﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﻪ
رﻋﯿﺖ ـ از ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

۵۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ دوره ﺑﻮد و ﺟﻠﺴﺎت آن را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهھﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ١ .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۳۵اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن  ۱۵ھﺰار
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ  ۷۵ﻧﻔﺮ در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﻮدهایھﺎ
٢
ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﻧﮫﻀﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻀﺎی رادﯾﮑﺎل را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺣﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻣﻮزشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻣﺼﺮ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻤﻞ
٣
ھﻢ درآﻣﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮان اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺒﯽ درﻋﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ،اﻧﺪﯾﺸﮥدﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﻪ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ از داﻧﺶ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﮫﺎد
دﯾﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٤ .ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪﯾﺪ ،از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻧﻪ از ﺻﺎﺣﺐ
»ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﺟﻠﺴﺎت آﯾﺎت ﻋﻈﺎم »روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ و ﺳﻨﺘﯽ« و
»اﺻﺤﺎب داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف رواﯾﯽ« در دوره ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۳۲و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﻣﺸﺘﺮک آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﻌﻨﯽ دھﻪ  ۳۰ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در آﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪهام ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺛﺒﺖ آن را .ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ را
ﮐﻪ اﻣﺎم راﺣﻞ /از آن »روﺣﺎﻧﯿﺖ« داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻢ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ﺻﺺ .۲۷ ،۲۲ ،۲۱
 -٢ﺟﺎم ﺟﻢ  ،۱۳۸۱/۱۱/۲۱ص .۹
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۱ص  .۳۸۱وی از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی در ﺑﯿﺮوت ،ﭼﻤﺮان در ﻗﺎھﺮه ،ﻗﻄﺐ زاده در ﭘﺎرﯾﺲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ و ﭘﺮوﯾﺰ اﻣﯿﻦ
در ﺑﻐﺪاد و ﺑﺼﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﻮرت ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ھﻢ از ﻧﻘﺶ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص  ۱۲۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ص  ۱۷۷ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ از
ﺳﻮی اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻤﺎع ﻧﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺨﺼﻮص اﺗﺤﺎد و ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻣﻮزشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺒﺎرز در ﻣﺼﺮ
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد.
 -٤ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺧﻮدش را از اﯾﻦ ﺣﺼﺎر درآورده ،ﭘﺎی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻼھﯽھﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و آنھﺎ را داﺧﻞ آدم ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮد» .ﯾﮏ ﮐﻼھﯽ را آدم داﻧﺴﺘﻦ،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۶۹ (۵۰
ﺟﻮاھﺮ و ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،روی روش ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛  ١ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ رھﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻌﺪھﺎ ،ﯾﮑﯽ از اھﺪاف ﺧﻮد را از
اﯾﺠﺎد ﻧﮫﻀﺖ ،اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ و روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ٢ .ﺟﺪای از اﺻﻞ
ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ھﺮدو ﮔﺮوه ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮنھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی دﯾﻨﯽ در
اﯾﻦ دوره ،راه را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن و روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺘﺮک در آنھﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻌﮫﺪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ دو ﻣﺆﺳﺲ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﯾﺪاﻟﻠﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﺳﺎلھﺎی  ۴۲و ۴۳ﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ  ٣و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز و
ﻣﻮﻟﺪ)آذر (۴۴ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ھﻢ ﭼﺎپ

داﺧﻞ آدم داﻧﺴﺘﻦ و ﺑﺎ ﮐﻼھﯽ ﻣﺤﺸﻮرﺑﻮدن« اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص
.۱۹۸
 -١ﻧﮫﻀﺖ اﺻﻮﻻ ﻣﺒﺎرزات دورۀ اﺧﯿﺮ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ ،ج
 ،۱۱ص  (۱۱۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد.
 -٢اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ ،ج  ،۱۱ص .۹۰
 -٣آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ـ در ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎرﺳﺎ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﮫﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺒﺎرزان
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺒﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﻧﻄﻘﯽ ﺑﯿﺪادﮔﺮ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﺷﺮاﺑﺨﻮاری در
ﮐﺎﺑﺎرهھﺎی رم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺪه در ﺣﺮم ﻣﻄﮫﺮ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ† ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ! ﺑﺎراﻟﮫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ
ﻋﺎﺑﺪ ﺷﺪ ﻋﺎﺑﺪ و زاھﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ! اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ و ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ و ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﯾﻮﻧﺲ اردﺑﯿﻠﯽ و ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺒﺰواری ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻮر
دادﻧﺪ ﺳﺠﺎدهای ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮش در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

۵۷۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺪ ١ .اﻣﺎ در ﻧﮫﻀﺖ ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ را ﺣﺘﯽ از ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ ھﻢ ﮐﻪ داﺷﺖ
دور ﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﺣﻤﺪ ﺻﺪر ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﺟﻮادی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﮫﻀﺖ را در ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﻣﮑﺮاتھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دھﺪ .در واﻗﻊ ھﺪف آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨـﺪ ﻧﮫﻀﺖ
٢
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﮫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم
اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﮐﻪ در ﻻﯾﻪھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۲ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ رﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ ٣ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﯿﻆ و ﺗﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .و وی
اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﺎواک اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره
٤
ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪای ھﻢ از ﺳﻮی ﻧﮫﻀﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ.

 -١ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز« ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﺎ  ۲۵ﺷﻤﺎره از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ آن در
اﺳﻔﻨﺪ  ۵۸ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص  .۸۹اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ رھﺒﺮی اﺣﻤﺪ ﺻﺪرﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ
در ﻧﮫﻀﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
داﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ« ،ﺧﺒﺮ از اﻋﺘﺮاض
دارودﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻧﮫﻀﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﮫﻀﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﺎ و
ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺪه ،ص .۹۹
 -٣ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آنھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص ۱۰۶ـ  .۱۰۷ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﮫﯿﺪ
ﺑﺎھﻨﺮ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﮫﻀﺖ و رﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از آن در ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن درآورد و ﺑﺮ رﻧﮓ و ﺑﻮی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ھﻤﺎن ،ص .۱۱۰
 -٤زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص ۱۱۸ـ  .۱۱۹ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ـ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب و ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﺌﻮری ﺟﻼل ـ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ.
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در آﺛﺎرش ،وﻗﺘﯽ از ﭼﻤﺮان ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ،از ﺟﻼل ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۷۱ (۵۰
در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ در اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اواﺋﻞ دھﮥ  ۴۰دو ﻻﯾﻪ
داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻻﯾﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮانﺗﺮ و ﻃﺒﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮ و
ﻣﺬھﺒﯽﺗﺮ ﺑﻮد و ﻻﯾﮥ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﻮدن ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی آرامﺗﺮ و ﻧﺮمﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪیﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ھﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد.
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﺎ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ،ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن )دﺳﺖ ﮐﻢ در
ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﻧﮫﻀﺖ( ھﻤﺎن ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد .ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﺳﺎﯾﺮ رھﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و آن را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ١ .اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وارﺛﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮده و ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ را ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﯿﻞ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ.
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ اﯾﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و رھﺒﺮی او ،از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺼﺪﻗﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺼﺪق را از ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ و اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﺮان
و ﺷﺮق ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ داﺷﺖ و ﻣﻨﺘﺨﺐ واﻗﻌﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻗﺪم در راه ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﻠﺖ
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و ﻣﻔﮫﻮم دوﻟﺖ را ﺑﻔﮫﻤﺪ و
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدد ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و
٢
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺗﺰ و راه ﻣﺼﺪق ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۴۱ﺗﺎ ۴۳در ﺧﯿﺰش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم در ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .ﭘﺲ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮان آن ،ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺟﻮانﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎ ،ﺑﺮ رﻧﮓ و آب اﺳﻼﻣﯽ آن اﻓﺰودﻧﺪ .اﯾﻦ در
 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎزرﮔﺎن در :رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ،ص ۲۱۱ـ  ۲۱۲ﮐﻪ روی اﺳﻼم،
وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﭼﮫﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮐﺎن ارﺑﻌﮥ ﻧﮫﻀﺖ
آزادی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،آن را ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ دﯾﻦ را از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ج  ،۱ص ۳۷۹ـ .۳۸۰
 -٢اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ،۱ص .۱۸

۵۷۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ در ﺣﺎق ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮫﻀﺘﯽھﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮥ
ھﻤﺮاھﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﺪ ،روﯾﮥ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﮫﻀﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻘﺪم دارد ١ .ﻃﺒﻌﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان از ھﺮ
ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﮫﻀﺖ ﻧﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬھﺒﯽ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ھﻤﺮاه ﻣﻮج ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﺑﻪ روی ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺘﺪﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮫﻀﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ،ﺑﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ
و اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻤﺪهاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه ،در ﺣﺪ دﺧﺎﻟﺖ وی در ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻻﯾﻪھﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﻓﺮاوان
آن ،ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ ٢ .اﻣﺎم اﺑﺘﺪا ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
از اﻋﻼم ﺣﮑﻢ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ،ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪای ،از دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم آﻧﺎن،
اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد ٣ .اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﮑﺮی ﺑﻮد .ﺑﺎزرﮔﺎن از ھﻤﺎن روزﮔﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻟﯿﺒﺮال ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮانﺗﺮھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
٤
ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ،ﻧﻮع ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺳﻤﭙﺎت ﻧﮫﻀﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ
 -١ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب در دو ﺣﺮﮐﺖ« )ص  (۲۱ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﮫﻀﺖ ﻗﻢ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ »از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﻠﯿﻮن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را اﻟﺤﺎق و اﺟﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﭘﯿﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ« .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﻢ
ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ و اﻇﮫﺎر ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﯽ ﻧﮫﻀﺖ و ﻣﻠﯿﻮن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻔﻮق ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزان روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج ) ،۳ﺗﮫﺮان (۱۳۶۳ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﺳﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۵۰ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪان،
ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺒﺎس رادﻧﯿﺎ )۱۳۴۰ـ  (۱۳۴۳ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت و ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻋﺒﺎس رادﻧﯿﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻔﯿﺪی،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎر ،۱۳۴۳ ،ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﻗﻠﻢ .۱۳۷۸
 -٣ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱ص ۱۶۱؛ زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص ۱۱۶ـ .۱۱۷
 -٤ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص ۲۷۶ـ .۲۷۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۷۳ (۵۰
ﺟﻨﺒﺶ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎق آن ،و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮان آن و دﺳﺖ
ﮐﻢ ﺟﻨﺎﺣﯽ از آن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﯿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ ﻧﮫﻀﺖ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد و در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﻨﺪھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﮫﺎ اﺷﺎرهای »ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺒﺎدی دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم« آن ھﻢ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
١
ﻋﺼﺮ« ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﻣﺬھﺒﯽ
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،و ﻧﻘﻄﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی
زﻧﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺎﻗﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ دﺧﯿﻞ ﺑﻮد و درﺳﺖ
از ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۵۰ﺗﺎ  ۵۷ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪروﺗﺮ و
اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮ از اﺻﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در داﺧﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﻧﺒﻮد ٢ .ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ
 -١اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ،۱ص  .۴۴ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻤﻠﮥ اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ« را در
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ارﺗﺪاد ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ زﺷﺘﯽ ﮐﺎر ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ،ﺣﮑﻢ ارﺗﺪاد وی را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ .وی ﭘﺎ را
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮫﺎده ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آﯾﻪ ﻻاﮐﺮاه ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﻣﺎم را ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ص ۹۶ـ .۹۷
 -٢در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﮥ ﻧﮫﻀﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن در اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ در اﯾﻦ
ﺑﺎره اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﻔﺼﻞ دارد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۲ص
 ۱۶۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﮫﻀﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺻﺎدق ﻗﻄﺐ
زاده ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،ﭘﺮوﯾﺰ اﻣﯿﻦ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻣﮫﺪی
ﻣﻈﻔﺮی ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﺎص در ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﺎن ،ص ۱۷۵ـ  .۱۸۱ﻣﺤﻞ آﻣﻮزشھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎھﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻟﻤﺎن
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎزرﮔﺎن )ﺑﺮادرزاده ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن( ﻋﻠﯽ ﻧﺼﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺮﯾﺮی و ﺷﻤﺎری
دﯾﮕﺮ .اﻋﺰام اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻤﺮان ھﻢ در ﺑﯿﺮوت ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۴۶وی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮐﺎرھﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﺮای
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺣﺮﮐﺘﯽ در راﺳﺘﺎی

۵۷۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﮫﻀﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﺻﻮل
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺷﮫﺮی اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ١ .ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﮥ آﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﻔﺘﺎد ﺷﻤﺎرۀ آن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۵۰ﺗﺎ  ۵۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ٢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
آزادی اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ رھﺒﺮان
ﻧﮫﻀﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻧﺠﻒ
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ٣ .ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از ﺳﺎل  ۵۰ﺗﺎ  ۵۴ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﭙﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
و ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪی ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد در ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن
٤
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ آری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﺷﺨﺺ ﺷﺎه و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی ،و ﺑﺮآﻣﺪن ﺧﯿﺰشھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ،ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص
۶۹ـ .۷۳
 -١ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۱ص .۳۸۳
 -٢اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﻧﺎم آن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺧﺒﺮ آﻧﺎن ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ص ۱۸۵ـ
 ۱۸۶ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺠﺎھﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﭘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در اﻧﺘﺸﺎر آن ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ .ﻃﺒﻌﺎ
ﺑﯿﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ھﻢ ﻗﻄﺐ زاده ﺗﺎآﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻻن ﻧﮫﻀﺖ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺟﻠﯿﻞ ﺿﺮاﺑﯽ ،ﺷﮫﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﮐﻠﻮد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺑﮫﺰاد
ﻧﯿﺎ ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺻﺪر ،ھﺎدی ﻧﮋاد ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮی ،ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی ،رﺿﺎ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ
ﺣﻘﮕﻮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا ،رﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج
 ،۲ص  ۱۹۳اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی از ﺳﺎل  ۱۳۵۱اﺟﺎزۀ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯽ ،و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺨﺸﯽ از آن را از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ھﻤﺎن ،ص  ۱۹۴ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۴اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ  ۵۶اﺳﺖ ،در ﺿﻤﺎﯾﻢ ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آوردﯾﻢ.
 -٣ﻣﺴﺆوﻻن ﻧﮫﻀﺖ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮ
اﻧﺘﻈﺎم و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ دﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮان .در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰﻗﻄﺐ زاده )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۱۵در ﺗﮫﺮان( و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر آن
را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -٤ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۲ص ۱۸۶ـ .۱۸۷

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۷۵ (۵۰
داد .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۲در دادﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ﯾﺎدآور
ﺷﺪ ﮐﻪ» :ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮاﺗﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و
١
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ رژﯾﻢ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺰﻧﯿﻢ«.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻧﮫﻀﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻂ
رادﯾﮑﺎل دﯾﻨﯽ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ.
در ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن و ﺷﺎﯾﺪ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ،ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﭗ اﻣﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﯾﺰدی ،ﯾﮏ
راﺳﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰﯾﻪ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻧﮫﻀﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮫﻀﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮫﻀﺖ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻤﻌﯿﺖ
دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۷در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﯾﮏ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و در آن ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ھﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،از
ﺟﻤﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻋﺘﺮاض ﮔﺮدﯾﺪ و از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﮫﺎن آرا در »ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ« ،ص  .۲۱و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ :ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،ص  .۱۷۸در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .وی ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ رﺧﺪادھﺎی ﭘﺲ
از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدهھﻢ ﺧﺮداد و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
اﯾﺮان را در دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﮫﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ...از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺷﺎھﺪ
روﯾﺶ ﻣﺪاوم ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ
را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،واژﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮۀ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﻣﺪاﻓﻌﺎت ،ﺻﺺ ۴۸ـ .۴۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص  .۴۲۲ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎواک از اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻓﺮاﻃﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ )ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ(
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن را
ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ.

۵۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ١ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد ﻗﺎﺋﻢ )ﻋﺞ( در  ۲۴ﺗﯿﺮ ۵۷
ﺻﺎدر ﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺗﺸﯿﻊ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دو
اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻪ در دوران اﺋﻤﻪ )دوران ۲۵۰
ﺳﺎل( و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ )ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج و ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻓﺎﺳﺪ
اﺳﺘﺒﺪادی و ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ را ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »ﻧﻪ« ...ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
٢
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد در راه اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪل اداﻣﻪ داده اﺳﺖ«.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ را در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺎم  ۶۱ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی و
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ آﻣﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ »دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از ﻣﯿﺎن
ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺳﮫﻤﯽ ارزﻧﺪه در
ﻣﮑﺘﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان دارﻧﺪ ٣ «.ادﺑﯿﺎت ﻧﮫﻀﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،آن ھﻢ از ﻃﺮف رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﻗﺪری ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت اﻣﺎم ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد» :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
رھﺒﺮ ﺑﺰرگ و زﻋﯿﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ...از
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ْ
���ها ٱ�ِين َءامن ٓوا أطِيعوا ٱ� وأطِيعوا َّ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﴿ ٰٓ
ٱلرسول وأو ِ�
َۡ
ُ
ۡ
ۡ
ٱ�م ِر مِن�مۖ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء ،[۵۹ :اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﻦ اﻣﺮ را وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآورﯾﻢ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل واﻻی اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
ﻋﺎﻟﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻣﺎم ،ﺣﻖ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ دارد ،وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر
ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دھﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﮫﺖ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﮑﺘﺒﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺑﺮ دوش دارد ،ﺑﺮ ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮد
٤
ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ«.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۷ص ۲۱۰ـ .۲۱۳
 -٢اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۷ص .۳۰۷
 -٣اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ،۱۱ص .۱۱۷
 -٤اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ،۱ص .۷۱

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۷۷ (۵۰
ﻧﮫﻀﺖ آزادی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶و ۵۷ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﮐﺮد ،ھﻤﭽﻨﺎن دارای دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺸﯽ
ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی را »ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ﺑﻠﮑﻪ آن را
»آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ« ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﺳﻼم را در ﺣﺪ ﻣﮑﺘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ »اﻧﺠﻤﻨﯽ« ﺷﮫﺮت داﺷﺖ و در ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯽ و
ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻮدن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ،ﯾﮏ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﮑﺘﺒﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
داﺷﺖ «.ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از اﻧﺠﻤﻨﯽھﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن رﺧﺪادھﺎی ﺳﺎل اول
١
اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۵۸از ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن

ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻓﮑﺮی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ .در
اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﺎن ﺑﺤﺚ را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ
دﯾﻦ داﺷﺖ ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺎر دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺗﻼﺷﯽ ھﻢ در اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ،ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ ،ﻋﻼﺋﻖ دﯾﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻓﮑﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﮫﻀﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻧﮫﻀﺖ آزادی را ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ داﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
دﯾﻨﯽ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ،ﻧﮕﺎه ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻤﯿﻨﻄﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن از دوره ﺟﻮاﻧﯽ در دﯾﻦ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﯾﯽ راﯾﺞ در
آن دوره ،و اھﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .داﺳﺘﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از آن،
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل در اروﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ٢ .اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم رﺳﯿﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﮔﺮا ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از
آن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﯾﺮ و ﺑﻢ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ را درﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۲ص ۱۳۷ـ .۱۳۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ،اﯾﺎن ﺑﺎﺑﻮر ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﺮﻣﺸﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ.

۵۷۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

داﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻼم را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ »در ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻏﺮب آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  ١ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد او ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎل ۱۳۲۳ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮد در ﺷﺮح ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در
آﻧﺠﺎ ﮐﻠﯿﮥ اﺣﮑﺎم ﻃﮫﺎرت و ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ از درﯾﭽﮥ ﺗﺼﻔﯿﮥ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮﻣﻮلھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۴۱ﺗﺎ ۱۳۴۸ھﻔﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ ٣ .ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻋﻼﻗﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪن دﯾﻦ در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در ﻗﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاوان
داﺷﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آن زﻣﺎن از آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻢ
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم در ﻗﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه
ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در آن وﻗﺖ ،ھﯿﭽﮑﺲ در ﻗﻢ ﺑﺎزرﮔﺎن را ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﺎ او را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ و اﺳﻢ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ داد و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻧﻘﺪی
ﺑﺮ آن دارﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم داد ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﺖ«.
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻼش
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ وﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻧﺠﺎﺳﺎت را ﻧﺸﺎن دھﺪ .وی
ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد آن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮبھﺎی ﻣﻮذی
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ھﺮدو ﺣﺎل ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﻮده ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام
ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﺮری وارد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ٤ «.وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﺸﺎن دھﺪ در آن زﻣﺎن ،اﺣﮑﺎم ﻣﻄﮫﺮات و ﻧﺠﺎﺳﺎت ،ﺣﺘﯽ از اروﭘﺎ ھﻢ در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﻣﻔﺎﺳﺪ در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ.

 -١اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ ،ج  ،۱۱ص .۱۱۷
 -٢رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ،ص .۷۸
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎر ،ص .۴۷۹۶
 -٤ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم ،ص .۴۳

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۷۹ (۵۰
ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮد و ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﺮاث
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺑﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ وی وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ داﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﻮدی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ آن را در ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺧﻮد وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻨﻈﻤﯽ
ﮐﻪ ﭘﺪرش داﺷﺖ و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ آن ﺑﻮد ،از
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪور ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ و ﻏﯿﺮ ذﻟﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ از اروﭘﺎ ،از ﺧﺎرج آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺻﻼ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
١
اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد«.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﻧﺘﯿﺴﻢ و آﻣﭙﺮﯾﺴﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻔﮑﺮ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن،
ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده،
آن را ﺗﻔﮑﺮی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻠﻤﯽ
و ﺣﺴﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﺎﯾﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،راه ﺑﺸﺮ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎ راه اﻧﺒﯿﺎء ﺗﻼﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ را در
ﺷﺮح اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت ،و ﻣﻌﺎد در ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه اراﺋﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ رﻏﻢ دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ داﺷﺖ،
از اﻧﺘﻘﺎد آﺷﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﺮد .وی در
ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ  ٢اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده راه وی را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ
»ﺑﯽراھﻪ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب راه اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد .ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ راھﯽ
ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ،راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء
ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ٣ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺎزرﮔﺎن :ﺑﺸﺮ روی داﻧﺶ و ﮐﻮﺷﺶ و ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد راه ﺳﻌﺎدت در

 -١ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص .۱۹۴
 -٢اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ،ج ،ﺻﺺ ۲۳ـ .۲۵
 -٣راه اﻧﺒﯿﺎء ،ص .۲

۵۸۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

زﻧﺪﮔﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ راه ﺳﻌﺎدت ،ﺗﺼﺎدﻓﺎ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده و در ﺳﺎل  ۱۳۳۷ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،در ﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد
و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ھﺰاران ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻤﺎن راھﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ٢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻓﺰودﻧﺪ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ھﻤﺎن راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻃﯽ ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد از اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ و ﻋﺒﺪی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﮐﺮد ،در ﮐﺘﺎب راه اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ـ اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ـ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻮ و زوال ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی
ﮐﮫﻨﻪ را ﺟﺒﺮی ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و
آن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﻮادث ﺑﯽﺳﺮوﺗﻪ و ﺑﺪون ﺟﮫﺖ و ھﺪف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ؛ ﻧﺒﻮغ ﻣﺎرﮐﺲ در
٣
اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻓﻮق ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﮑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ارﺳﻄﻮﯾﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﺰمﮔﺮا ،ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک و دﮔﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺳﯿﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد ٤ .ﺑﺎزرﮔﺎن ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﺎد و ﺑﺎران در ﻗﺮآن ﺗﻼش
١
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن دھﺪ.

 -١راه ﻃﯽ ﺷﺪه ،ص .۱۲۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ،ص .۸۶
 -٣راه اﻧﺒﯿﺎء ،ص ۱۹۷ـ .۱۹۸
 -٤اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزۀ ﻣﺸﮫﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﺪف آن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﺮﺿﮥ ﻧﺎب و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺎرف اﻟﮫﯽ ﺑﺪون
اﻣﺘﺰاج ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ و آﻣﻮزهھﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۸۱ (۵۰
آﺛﺎر دﯾﮕﺮی از او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﻣﻤﻠﻮ از
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻠﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺧﺪا ،اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ و دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن و ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺳﺖ!
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻮﭼﮏھﺎ ،ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ در اﺳﻼم ،و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺎدل
ﻣﺎدﯾﺎت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﺑﻮد .در ﻣﻮرد دوم ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ
در اﺳﻼم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن »ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ! و در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﺎم و ﺷﮫﺮت و ﺷﮑﻞ
اﺷﺨﺎص را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر ﻋﻤﻞ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در
ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﺗﺰاﯾﺪ آن در ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺮﮐﺖ روی ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻋﺎﻟﻢ و در واﻗﻊ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺷﺎره ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ
آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯿﺶ »ﯾﺤﯿﯽ و ﯾﻤﯿﺖ و ﯾﻤﯿﺖ و ﯾﺤﯿﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن
آﻣﺪه اﺳﺖ ٣ .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﺎزرﮔﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،وی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ وﺣﯽ ﺑﺪاﻧﺪ .وی اﯾﻦ اﺗﮫﺎم را ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ »آن ﭼﯿﺰی را از اﺳﻼم ﯾﺎ دﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و اﺳﺘﺪﻻ ﻟﻤﺎن درﺳﺖ در ﺑﯿﺎﯾﺪ« رد ﮐﺮده ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮت و وﺣﯽ و ادﻋﺎی ﺑﯽﻧﯿﺎزی اﻧﺴﺎن از دﯾﺎﻧﺖ و ﻣﺴﺎوی داﻧﺴﺘﻦ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا« اﺳﺖ ٤ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﻘﺼﻮد وی از رد روش ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮای

ﺳﺎل  ۱۳۲۰در ﺣﻮزۀ ﻣﺸﮫﺪ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ«
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ )ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ( ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -١ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »ﺑﺎد و ﺑﺎران در ﻗﺮآن« ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۳ش ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در زﻧﺪان ﺑﻮد،
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۲ص .۴۲
 -٢ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻮﭼﮏھﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ در اﺳﻼم) ،ﺗﮫﺮان  (۱۳۴۲ص .۴۴
 -٣اﺳﻼم ﺟﻮان ،ص ۱۴ـ .۱۵
 -٤ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ج  ،۴ص .۳۴

۵۸۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻗﻀﺎﯾﺎی دﯾﻨﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﺻﺮﻓﺎ ﺟﮫﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﻪ ذھﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت
ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ آن را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﻪ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد ،ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و روﺷﻨﻔﮑﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن دادن دﯾﻦ در آن دوره ،ﺑﺮآن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻧﻮﺷﺖ ،رد ﮐﻨﺪ ١ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎب ﻃﺒﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ٢ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺳﺎل
 ۴۷ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﺑﺮای وی ﺷﺮح دادﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺣﺮفھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﻣﯽزﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ
٣
ﺑﺮای ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﺎزرﮔﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﻦ را ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ
و ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادن دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺗﻼش
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮐﺮد .در واﻗﻊ او در ﯾﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آﻧﮑﻪ دﯾﻦ راﯾﺞ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺪا و آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ دﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دھﺪ و ھﺪف ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء را ﮐﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﺎزد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﻔﮑﺮی را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان ذی ﻧﻘﺶ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﮫﺪی ﺳﺤﺎب )ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ( در ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﺤﻮر ﻗﺮار
دادن ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ در ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮥ آن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ
آنھﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪه« اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ )ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ آزردﮔﺎن (۱۳۲۷ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﮕﻔﺖ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮐﻠﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺄﻟﮥ روح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ دادهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺷﻌﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص  ۱۴۴ـ .۱۴۵
 -٣ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،ﺷﻤﺎره  ،۱ﺻﺺ  ،۶۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص .۲۱۴

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۸۳ (۵۰
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،از زاوﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ دﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎع ،در ردﯾﻒ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦھﺎ ﺑﻮد .وی ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،روی اﻓﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی در زﻧﺪان ﺑﻮد
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ در ﻧﺎمھﺎی در  ۱۴آﺑﺎن  ۱۳۴۲ﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ آورد ...آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
وآﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن دارای ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻧﺎﻓﻌﻪ و در ارﺷﺎد و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﻣﺮدم
ﺳﮫﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ارزﻧﺪه از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮده و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را درﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ،اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﮕﯿﺰﻧﺪه ،ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺮز ﻣﯿﺎن
ﻣﺬھﺐ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻌﺜﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،و ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ او در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و
ﺳﻮ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن اﺳﻼم ،اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ،
ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮدن دﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ
ﮐﺮدن دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ
دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و
اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد« ٢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﻻﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ درﺳﺖ
اﺳﺖ ،و اﻻ ﭘﯿﺶ از آن ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺷﮑﻞ
اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮ آن را ھﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ از آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪول ﮐﺮده و روی ﺧﺪا و آﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻌﺜﺖ
اﻧﺒﯿﺎء ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد .وی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ را در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﺧﺮت و ﺧﺪا ھﺪف
ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﭼﺎپ ﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺎن
ھﻨﻮز ﻧﻤﺮۀ آﺧﺮ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﺑﺎره آن ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ٣ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
 -١اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ص .۲۰۹
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۲۹۶
 -٣آﺧﺮت و ﺧﺪا ھﺪف ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء ،ص .۹۴

۵۸۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ
اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼم ،از ﺧﺪا و آﺧﺮت ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪش ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪوﻟﺶ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺗﻠﻘﯽ
ﺷﻮد ١ .ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻗﺮآن ھﻢ ﺗﻼﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎ
روشھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﯾﺎت ﻣﮑﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﺘﺎﺑﯽ در دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺒﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺜﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻗﺮآن
ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺎزهای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
٢
ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن )ﻣﻨﺘﺸﺮه در  (۱۳۴۶ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ٣ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﯽﺗﻮان دو
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ،ص ۱۷۵ـ  ۱۷۶ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎھﯽ در ﺑﯿﻨﺶ
ﭘﺪرش اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﺳﺮوش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﺎﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص ۱۹۳ـ
.۱۹۵
 -٢اﺻﻞ آن درسھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ دھﮥ ۲۰ﺑﺮای اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ و دوﺳﺘﺪاران آن اراﺋﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -٣ﺳﺤﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در زﻧﺪان ﺑﺮازﺟﺎن ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی در ﺳﺎل
 ۱۳۴۶ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﻮدهایھﺎ ﻧﻮﺷﺖ )ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج ،۱
ص  .(۲۲۰اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج
 ،۲ص  .۶۰۱از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در اﻟﻤﯿﺰان )ﻣﺠﻠﺪ  ۱۶ﻋﺮﺑﯽ( ﺑﻪ آن ﺟﻮاب داد )اﻟﻤﯿﺰان ،ج
» ۱۶ﻛﻼم ﻓﯽ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻻوﻟﯽ« و ﺳﺤﺎﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻘﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺎپ ﮐﺮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎر ،۱۳۴۹ ،ص (۱۱۰
ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻗﺮآن ،ﻗﺮآن و
ﺗﮑﺎﻣﻞ )ﺗﮫﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر (۱۳۴۴ ،و دﻋﺎھﺎی ﻗﺮآن .ﯾﮏ ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟﯽ از زﻧﺪﮔﯽ وی
را در روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق ﻣﻮرﺧﻪ  ۱۳۸۴/۱/۲۷ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .درﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد .در اﯾﺮان
ھﻢ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﻮد در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن« .ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ھﻢ درسھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ھﻢ ﮐﺘﺎب »ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺑﺤﺜﯽ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۸۵ (۵۰
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻟﻒ :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻮزوی ﯾﺎ ﺧﻂ ﻓﻘﺎھﺖ ،ب:
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﻦ و ﻧﻮ ﮐﺮدن آن .اﺳﺘﻘﻼل از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺣﻮزه،
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮕﺮش و ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻤﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در ﺟﻤﻊ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻃﺒﻌﺎ دﯾﻨﯽﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺻﻮل دﯾﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ١ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﮑﺮی
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﯾﮏ
در ﺗﮑﺎﻣﻞ« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﻮی ﺳﻠﺪوزی و ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب
»داروﯾﻨﯿﺴﻢ و ﻣﺬھﺐ ،ﻧﺒﺮد اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ در زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ در ﻣﺮداد
) ۱۳۵۱اﻧﺘﺸﺎرات دھﺨﺪا( در ﺗﮫﺮان ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦھﺎ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ در رد ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻇﺮۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ
داروﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻇﺮۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن و داروﯾﻦ از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی و ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ )ﻗﻢ ،داراﻟﻌﻠﻢ۱۳۸۷ ،ق ( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﮐﺘﺎب »ﻧﻘﺪ داروﯾﻦ«
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دو ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺷﺒﻠﯽ
ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ھﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ )ﺻﺺ ۱۸۵ـ  (۱۹۳ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺨﺮ داﻋﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﻟﯽ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
 -١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .وی در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ »ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻟﻨﺒﻴﲔ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ و ﻳﻘﺘﻠﻮن

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ آﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ در

ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻂ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ص  .۴۰ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ،از ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ھﺪف اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﭽﻪھﺎ ھﻢ در راه ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ دﺳﺖ دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ «.آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  .۲۲۲ﻣﯿﺜﻤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی
آﺷﮑﺎر ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را در ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪل ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﺖ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر را
ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه در راه ﻗﺴﻂ ﺑﺪون اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﻓﻼح ﻣﯽﺷﻮد را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ص .۱۴۰

۵۸۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دوره ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺛﺎر دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻋﺎﻟﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ
ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖھﺎ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ،از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻮع رﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،در ﺧﻮد ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ در
اواﺧﺮ دھﮥ ۴۰و ﭘﺲ از آن در اواﺋﻞ دھﮥ  ۵۰ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ
١
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮریھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ در دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ را از ﻧﮫﻀﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
را ﺑﺮ آن اﻓﺰودﻧﺪ .و دﯾﮕﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن در دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزهای
اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺟﻤﻊ آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ،در ﮐﻨﺎر وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر دھﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻪ دھﻪ،
اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﺑﺎزرﮔﺎن ﺷﮑﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 -١در ﺟﻤﻊ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﺪﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،از ﻧﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن از
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ،و از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺮﺧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک درﺑﺎره ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ او را ﻃﺮﻓﺪار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﻗﺖ ،ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ـ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ـ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
»در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﻮان در اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ،
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻓﺎع و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...در زﻧﺪان ...از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮده ...ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﻧﻈﺮ روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ...از ھﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات
و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻇﻮاھﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و از ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...در اﻏﻠﺐ ھﯿﺄتھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪارس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ...ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻋﻼﻗﻪ دارد .در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ وﻋﺎظ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ و ﺣﺎج ﻣﻄﮫﺮی ]و[ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ آنھﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ« .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۱۱۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۸۷ (۵۰
ﻣﻄﮫﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺘﺎع« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻠﯽ« و
ھﺪف آن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دل آن ،ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ درآﻣﺪ ١ .ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺎع از ﺳﺎل  ۳۷ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ
داﺷﺖ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺎزرﮔﺎن دادﻧﺪ در ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﺎع ﺗﮫﯿﻪ
٢
ﺷﺪ.
۵ـ ﻋﺼﺮ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺷﺮح ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬھﺒﯽ دھﮥ  ۲۰ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺣﺘﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺣﻮم
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﻄﮫﺮی و ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ دوره اﺷﺎرات ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﺷﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪای
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎد آن اﺳﺖ ﮐﻪ در روﯾﺪادھﺎی ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﻧﺎﻣﯽ از »اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ.
در آﻏﺎز دھﮥ ﭼﮫﻞ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ را اﻣﯿﺪوار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ،ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﻤﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ و در واﻗﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﺰدی درﺑﺎره
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﺳﺎل
 ۱۳۳۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﻃﯽ  ۱۲ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )از  ۱۳۲۴ـ  (۱۳۲۶ﺗﻌﺪاد
 -١ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۱۵۸
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۵۹

۵۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻨﻈﻢ آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺑﺘﺪا اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺑﻌﺪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ھﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ از دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ و
ھﻤﺴﺮان و اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦھﺎ در واﻗﻊ
اوﻟﯿﻦ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ در ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦھﺎ
١
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ  ٢ﮐﻨﮕﺮهای از اﻧﺠﻤﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺎبﭘﻮر،
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ ،و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ )ﺟﻤﻌﺎ  ۱۳ﮔﺮوه از ﺗﮫﺮان و
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ( و ﻋﺪهای از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی روﺣﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ و آزاده از ﻗﺒﯿﻞ آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ  ٣و ﻏﯿﺮه در ﺗﮫﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۷ﮔﺮوه ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت ﻣﯿﻼﻧﯽ و
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ٤ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ اوﺿﺎع داﺷﺖ و ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﮔﻤﺮاھﯽھﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ و اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در
َّ
راه ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی و آﯾﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ،اﺳﻼم و ﮐﺘﺎب راھﻨﻤﺎی روﺷﻦ آن ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿إِن
َّ
َ َۡ
َ َ ُۡ َ
� أق َو ُم﴾ ]اﻹﺳﺮاء .[۹ :در اﺻﻞ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ
�ٰذا ٱلق ۡر َءان َ� ۡهدِي ل ِل ِ� ِ
 -١ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ص ۱۳۰ـ .۱۳۱
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۱۲
 -٣ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ درﺑﺎرۀ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ و
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦھﺎﺳﺖ .ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص  .۲۲۲آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ از اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده ،اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
 -٤اﻧﻘﻼب در دو ﺣﺮﮐﺖ ،ص ۲۰ـ ۲۱؛ آﻗﺎی واﻋﻆ زاده ھﻢ درﺑﺎره ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
دادهاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص  ۴۹۲از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽھﺎی ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺮای آنھﺎ ﭘﯿﺎمھﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﭘﯿﺎمھﺎ در ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺳﺎواک اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۸۹ (۵۰
ً
ﻣﻨﺤﺼﺮا اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺘﺪاول ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ واﻗﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ھﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻘﮥ ﺧﺎص ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻌﺎدت
١
ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ«.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦھﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اداﻣﻪ در ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد،
ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻦ و داﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯽ در ﺷﻤﯿﺮان
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺮان آن ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ٢ .ﺳﺎواک ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ،
ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ آن و ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده و در ﭘﺮوﻧﺪۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ٣ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۴۱در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۲ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ
آزادی ﺑﻮد و اﻣﺴﺎل ھﺠﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ٤ .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
٥
ﺳﺎواک ﺧﻼﺻﻪ آن را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ زﻣﺎن و ﭘﺲ از ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ در ﻗﻢ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻏﯿﺮﺣﻮزوی،
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺣﺎل اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﻣﮫﻢﺗﺮی در ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از دو ﺟﮫﺖ ﺑﺎ در ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ .ﺟﮫﺖ اﺛﺒﺎﺗﯽ آن ،ﮐﺎرھﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن دوره ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ درﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
رﻓﺘﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺎزهای ﺑﺸﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪن ﯾﮏ
ﻣﺎﻧﻊ ،ﺟﺴﻮرﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از اﯾﺮان و ﺗﻤﺮﮐﺰ آن در ﻋﺮاق ،ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺸﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ
اﻓﺘﺎد.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ص .۲۱
 -٢اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۱۱۱
 -٣ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص ۲۸۷ـ .۲۸۸
 -٤ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۱۱
 -٥ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۱۱۳

۵۹۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ـ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ آن ﺷﻤﺎری
از روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻏﯿﺮ از
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ھﻤﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﮫﺸﺘﯽ،
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ھﻤﮑﺎری روﺣﺎﻧﯿﻮن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ در
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﺷﺖ .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺎزرﮔﺎن
»اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از ﻣﺮاﺟﻊ« ﺑﻮد .وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ،از ﺧﻮاص ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ روز ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم روز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ،ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﺎن ،ﻗﺎدر ﺳﺎزد .ﻣﻠﺠﺎء ﻣﺮدم ﺑﻮدن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
وی ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻓﮑﺮﯾﻪ و
اﺻﻮﻟﯿﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﻪ و ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ .دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺳﻮی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ« اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و دﻋﻮت
ﺑﻪ اﺻﻼح در ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎلھﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﺪای از ﺣﻮزه و
ﻧﯿﺰ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮔﺎه از ﺣﺪ
ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﯽ ﭘﺎﯾﻪای را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی )و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺸﻦ ﻣﺒﻌﺚ( ﮐﻪ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد» ،ﻣﺜﻞ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت،
روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻢ رﺳﯿﺪ،
در ﻧﺸﺮﯾﮥ »در راه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪای از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ
١
اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص  ،۲۹آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره  ۲اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را
ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺗﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۹۱ (۵۰
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ھﻤﺮاھﯽ دو ﻗﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و روﺣﺎﻧﯽ
را در ﭘﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد .در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞھﺎ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ،ﮔﺎه ﺑﺮﺧﻼف دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺣﻮزوی ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ اﻓﺮاد را در آن ﺷﺮاﯾﻂ ـ و ﻟﻮ ﺑﺎ دﺷﻮاری ـ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را از
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی دﮐﺘﺮ ،از ﮐﺮدۀ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪای درﺑﺎره ﭘﺪر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۹ـ  ۴۰در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،از ﮐﺎرھﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﻔﻞھﺎ
اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺘﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻨﺪی .اﯾﺸﺎن اﻓﺰود :ﻧﺸﺮﯾﮥ
»در راه اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ« ھﻢ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن  ۱۶ﺻﻔﺤﻪ و ﺷﻤﺎرۀ
ﺳﻮم در  ۴۸ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :دﯾﻦ و
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،اﺳﻼم و آزادی اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭼﮫﺎرم آن ھﻢ از ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻃﺒﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﺴﺮوی
ﺑﻮد.
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در دھﻪ  ۴۰و  ۵۰ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی از او دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،آﻗﺎی ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ را در ﻣﺘﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪ ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،دادهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن آ ﮔﺎھﯽھﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺳﻮاﺑﻖ
ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط آﻣﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ،ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی اﺳﺖ .ھﻤﺎن زﻣﺎن
ﺣﺠﺎزی ﻧﺰد آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽرود و اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ و
ﻓﮑﻠﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﺣﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺪارم .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از وی
ﺗﺠﻠﯿﻞ و دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره و
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﺮاﺳﺎن و ھﯿﺮﻣﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ وﻣﺪرک ﺑﻮده ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

۵۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد .در ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ در دو ﻣﻮرد
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل اول و دوم و ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .روی ﺟﻠﺪ ﺳﺎل دوم آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎه :در ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن راه راﺳﺖ دﯾﻦ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺳﺎل ۴۰ـ ۴۱ ، ۱۳۳۹ـ .۱۳۴۰
ﻧﺎﺷﺮ آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﺪوق ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﻏﻔﺎری ﺑﻮد .ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ:ج  :۱ﺗﻘﻮی از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم  /ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و
ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ  /ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﺘﯽ .اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ  /ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی.
ﭼﻨﺪ درس از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪا÷ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای .ﻗﺪم اول در راه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  /ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی .ﮐﻨﮕﺮه اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺞ /ﻋﻠﯽ ﻏﻔﻮری .اﺟﺘﮫﺎد در اﺳﻼم/
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی .ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ  /ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﺘﯽ .ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ /
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ .ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ  /ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی .اﺣﯿﺎءﻓﮑﺮی دﯾﻨﯽ /
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی .ج  :۲ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﺠﺮت را ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار دادﻧﺪ  /ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
ﺳﺒﺰواری .ﺟﮫﺎن آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ  /ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در
اﺳﻼم  /ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ .اﺳﻼم و ﭘﯿﻮﻧﮫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆ ﻧﯿﻦ÷ /ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای .ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻋﻠﻢ /ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی .راه و رﺳﻢ
ﺗﺒﻠﯿﻎ/ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﺘﯽ .دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ /ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی .ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ /ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺰﯾﻨﯽ .ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ /ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی .اﻧﻔﺎل ﯾﺎ ﺛﺮوتھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ /ﻋﻠﯽ
ﻏﻔﻮری .ﺳﮫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ /ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی .ﺑﺎزدﯾﺪ از
 ۲۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ /ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزان.
در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت آﯾﺖ
١
اﻟﻠﻪ ﻃﯿﺐ در اﺻﻔﮫﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از دل اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎﻧﻮن دﯾﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﮫﺮان،
ﻧﺎﺷﯽ از وﺣﺪت روﯾﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻘﯿﻢ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه ،س  ،۶ش ) ،۳ﻣﺮداد  (۱۳۶۸ص ۳۹ـ .۴۰

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۹۳ (۵۰
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺧﻮد را ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻣﺪتھﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض دﯾﺪﮔﺎهھﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ.
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل دھﮥ  ۴۰و ۵۰ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ﻣﮫﻢ را ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در
اﻧﻘﻼب داﺷﺖ ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺠﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد.
از ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦھﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و
ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را ﮐﺮده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۱داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎم اﺳﺪاﻟﻠﻪ آذﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن
١
آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽھﺎ در دھﮥ  ۴۰در ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ
و ﮔﻪﮔﺎه ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺸﮫﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی و دﯾﮕﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ھﻢ از ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﺪﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ ودﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۴۶در داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﮫﺮان( ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻏﻔﺮاﻧﯽ
درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ
آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی )ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر( ﮐﺮد .ﮔﺰارﺷﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦھﺎ در ﺳﺎل  ۴۹در ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز )ش ۹ـ  (۱۰ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ،اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ھﺪف آﻧﺎن
روﺷﻦﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﮑﺎر و روشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ روز و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﯽ دارد .در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان و داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﭼﭙﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ،ﻋﻨﻮان ﻻﻧﮥ زﻧﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ـ  ٢ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت درﺑﺎره »اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ« ،دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
 -١اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ص ۱۰۸ـ .۱۰۹
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮی ،ص .۳۵ ،۲۷

۵۹۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

درﺑﺎره »آﯾﻨﺪۀ ﻋﻠﻢ« در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ درﺑﺎره »ﻣﺘﺪوﻟﻮژی در ﻋﻠﻢ« و در داﻧﺸﮑﺪۀ
ﻓﻨﯽ در ﻣﻮرد »ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺴﺎن« و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ﻧﯿﺰ در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ »ﻣﮑﺘﺐ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ« و اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺟﺎوﯾﺪان« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﮑﺘﺐ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ اﺳﻼم را ﺑﺮای
١
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ«.
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازآﻗﺎﯾﺎن :اﻓﻼﻃﻮن،
ﮐﺮﯾﻢ ﺻﺎﺣﺒﯽ ،ﺟﻠﯿﻞ واﻋﻆ ،دﮐﺘﺮ اﻓﺨﻤﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ھﻨﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﻣﻌﯿﺮی )از ﺷﮫﺪای ھﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ( ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﮔﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ روزﺑﻪ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﮫﻨﻤﻮﯾﯽ ،و
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت آن در ﻣﻨﺰل ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﮐﮫﻨﻤﻮﯾﯽ ھﻢ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل
ﻓﮑﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی در آن داﺷﺖ .ﺳﯿﺪ ﻧﻘﯽ ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ و ﺑﺮادر وی ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ
ھﻢ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل در رواج ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای در
ﻣﺤﻠﮥ ﻧﻮﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ،اﻋﻀﺎی آن رو ﺑﻪ
ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن در
ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ و ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در دی ﻣﺎه  ۴۱آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ دﻋﻮت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﻓﺖ و
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺷﮑﻮھﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻧﮫﻀﺖ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن
اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ از ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ۴۲
٢
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.

 -١اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ،ش ۹ـ  ،۱۰ص ۶۸ـ .۶۹
 -٢ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد و ﺧﺎﻃﺮات ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم،
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ )۱۳۳۹ـ  (۱۳۴۱ﺻﺺ ۱۰۳ـ .۱۴۷

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۹۵ (۵۰
در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺻﺒﻮر اردوﺑﺎدی  ١و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﯽدرﯾﻎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎدات  ٢داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺳﺎل  ۴۶ﺑﺮ داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و
ﺣﺘﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم  Lemonde slamioueدرﺑﺎره اﺳﻼم از دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ و ﮐﺎر آن را ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻓﺨﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ و از ﻓﻌﺎﻻن اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ
در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﭘﺲ از آن ،اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﮐﺮد
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اھﻤﯿﺖ روزه از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ روز ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻨﺎ در اﺳﻼم ،ﻧﻈﺮی ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮآن را در ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻖ داد ،زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﺳﻌﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﺻﻞ آن ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺳﺎل  ۴۸و دﯾﮕﺮی در
ﺳﺎل  ۵۰اﯾﺮاد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺛﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :اﯾﺪه آل زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪه آل ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی؛ ﺳﮫﻢ اﺳﻼم در ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎن ،از دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ؛ ﺗﻌﺎون در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺳﻼم از ﺧﺪاﯾﺎر ﻣﺤﺒﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ از دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺻﺒﻮر
اردوﺑﺎدی ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺷﺎھﮑﺎر ﺧﻠﻘﺖ ھﻢ از
دﮐﺘﺮ اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﻔﯿﺴﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۶ﭼﺎپ ﺷﺪ.

 -١در ﺳﺎل  ۱۳۲۴داﻧﺸﺠﻮی داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۳۴۶اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ .از وی  ۲۶اﺛﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎری ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎص اوﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮ ،ﻣﺪﺧﻞ اردوﺑﺎدی ،اﺣﻤﺪ.
 -٢در ﺳﺎل  ۱۳۴۵داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ
ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﻓﺖ و ﺳﺎلھﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺎم وی روی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آﺛﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

۵۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۵۳ـ  ۵۴ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه
اذرآﺑﺎدﮔﺎن در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای  ۲۴ﺻﻔﺤﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ دارد .در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻧﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه دﻋﻮت
ﺷﺪهاﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ :ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ،زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ،
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﺷﮫﺎبﭘﻮر ،ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی ،ﻣﮫﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻣﻄﮫﺮی و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ .ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ از دﮐﺘﺮ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ
ﻋﺮاﻗﯽ در  ۵۹ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺸﻮرات اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﻼﻣﯽ از دﮐﺘﺮ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺰﺗﯽ  ١ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روز ﺑﻮد .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎرۀ  ۲۰اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ از اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﻔﯿﺴﯽ در ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ۵۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﻮرات اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد .ﺣﻘﻮق زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﺳﻼم اﺛﺮ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﻋﺮاﻗﯽ،
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ادوار ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ از اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺰﺗﯽ ،و ھﻨﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن از ﺻﺒﻮر
اردوﺑﺎدی از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد.

 -١اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺰﺗﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۱۲در ﺧﻤﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .در ﺳﺎل ۱۳۳۲
وارد داﻧﺸﮕﺎه اﻟﮫﯿﺎت ﺷﺪه دﮐﺘﺮای ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ و ﺣﻘﻮق
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۳۴۴ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮫﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺣﻮاﻟﯽ
ﺳﺎل ۱۳۶۳در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺷﻤﺎری از
آﺛﺎر او را ھﻤﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ )آذرآﺑﺎدﮔﺎن( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روز از ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه او ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻞ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۱۳۵۴در  ۱۹۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ  ۳۳اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۹۷ (۵۰
ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪ .واﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺗﮑﺎی ﺻﺮف آن روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ دور
ﺷﺪن ﺷﻤﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از آن ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻤﭽﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر
اردوﺑﺎدی و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎدات از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎدات در ﺳﺎل
 ۱۳۵۲ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۲اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ و دور ﺷﺪن اﻧﺴﺎن
ﻏﺮﺑﯽ از »ﻣﻌﻨﯽ« در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .وارد ﺷﺪن آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻣﻦ زد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮔﺮاﯾﺶ دﮐﺘﺮ اردوﺑﺎدی در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ در دﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل ۵۶ـ ۵۷ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ
١
ﺷﺪ.
 -١از آن ﭘﺲ دﮐﺘﺮ اردوﺑﺎدﯾﮑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﮫﺮی ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن در داﯾﺮهای ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ـ ﺗﺎﮐﻨﻮن ـ ﺑﻪ اﻣﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ از ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه دوﺳﺘﻢ آﻗﺎی
ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان :ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺻﺺ
۲۹۹ـ ۲۶۷ ،۳۰۳ـ ۲۴۳ ،۲۶۹ـ .۲۴۹
ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﺎدات در ﻣﺪﺧﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﮐﺘﺎب داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮ ) ۱۸ﻣﺠﻠﺪی و ﭼﺎپ  (۱۳۸۹ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﻗﺎی
ﺳﺎدات ﺑﺮای ﺑﻨﺪه در اواﺧﺮ آذر  ۱۳۸۹ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :اﻧﺠﻤﻦ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﮑﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻣﯽداد و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺐ ھﻔﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﻓﺮاد اﻧﻘﻼﺑﯽ دو آﺗﺸﻪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﺒﺎرزات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺒﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺪک آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﮕﯽ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺮادی آ ﮔﺎه،
ﻣﻨﺰه و وارﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آنھﺎ در ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ و ارادت و ﺣﺲ اﺣﺘﺮام آنھﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺪق ﻧﯿﺖ،
ارﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺨﺪر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﻣﻄﮫﺮی و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ زده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ از ھﻤﺎن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

درﺑﺎره ﺻﺒﻮر اردوﺑﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽﮐﺮدن
دﯾﻦ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .وی ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داروﺳﺎزی داﺷﺖ ،در آﺛﺎر
ﺧﻮد ﺑﯿﻦ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و آﻧﭽﻪ از داﻧﺶھﺎی روز ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺎرن ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫﺪاﺷﺖ راﯾﮕﺎن ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
آﺋﯿﻦ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآوردهھﺎی اﻟﮑﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ،
اھﻤﯿﺖ روزه از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز ،راهھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﯿﮑﺮﺑﯽ رودهھﺎ )در ﻏﺮب و
اﺳﻼم( ھﻤﺨﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮏ و اﺳﻼم ،و اھﻤﯿﺖ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ در آن ﺷﻤﺎر اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻗﻢ

در ﻗﻢ ھﻢ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ
ﺣﺴﻦ ﻧﻮری ھﻤﺪاﻧﯽ ـ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره وی آوردﯾﻢ ـﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﻨﺸﻮراﺗﯽ داﺷﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﮥ
ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﺎل ۱۳۴۸ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ،و ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان،
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮥ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ،ﺟﺎن ﺗﺎزهای
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﮫﻀﺖ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﻣﺮزھﺎی ﻣﯿﮫﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و وارد ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ ﺷﺪ ...ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺰرگ ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی در ﺷﮫﺮھﺎی
اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ ١ «.ﮐﺘﺎب آﯾﻨﺪه اﺳﻼم و اﻣﻮاج ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﺑﺘﺪا در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
اھﻞ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻨﺎﺻﺐ اداری و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺄﻟﯿﻒ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻧﺤﺮاﻓﯽ و اﺷﺎﻋﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﻟﮫﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی روز ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ دهھﺎ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺳﯽ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ )ﻇﺮف ﺳﻪ
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل( ﮐﺘﺎب ﻣﺎدﯾﮕﺮی و ھﻮﭼﯽﮔﺮی در دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ .ﮐﺘﺎب زﻧﺪه ﺟﺎوﯾﺪ و
اﻋﺠﺎز ﺟﺎوﯾﺪان دهھﺎ ھﺰار ﺗﯿﺮاژ ﺧﻮرد ...اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده آن ﺑﻮد.
 -١ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﮑﺴﺖ ،ص .۳

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۵۹۹ (۵۰
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی )زﻣﺎﻧﯽ( در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﭼﺎپ ﺷﺪ و روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن آﻣﺪه
ﺑﻮد :ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران و ﻣﺮوﺟﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
۶ـ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮورﻫﺎی در اﯾﺮان

اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دھﮥ ۲۰آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﮫﺎبﭘﻮر ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮده ﺑﻮد .وی ﮐﻪ
ﺧﻮد ھﺸﺖ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ را در
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ از آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای وی ﺧﺒﺮ و ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و وی در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ و ﻣﺠﻠﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺮی ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺳﺮاج و ﺗﺸﮑﻞھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺗﻼش زﯾﺎدی داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﯾﺎد
ﮐﺮد .ارﺗﺒﺎط اﯾﺮان و داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر آن در اﯾﺮان ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮ و ﻓﺘﻮای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻠﺘﻮت در اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ،
راه را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۶و
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۲۷ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺟﺪﯾﺖھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دھﮥ  ۲۰وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺨﺼﻮص
ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻓﺰود .ﻣﺮﺣﻮم
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

۶۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﻣﺼﺮ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ١ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻨﺎدی اﺳﻼم ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم در
دی ﻣﺎه  ۱۳۳۰اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،اﺳﺎﺳﺎ ھﺪف ﺧﻮد را »ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ،ﮔﺰارشھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داد .در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی آن ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺎم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح
درج ﮐﺮد .در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫﺎرم دی ﻣﺎه  ۱۳۳۱اﻃﻼﻋﯿﻪای از ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎ ﻓﻘﯿﻪ زاده آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اھﺘﻤﺎم از
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﭘﺎﻧﺰده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،را زﯾﺮ رﮔﺒﺎرھﺎی
ﻣﺴﻠﺴﻞ و آﺗﺸﺒﺎرھﺎی ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﻗﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮت و
ﺧﻮﻧﺴﺮدی دول ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﻞ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﻮع ﭘﺮوری ﺷﻨﯿﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﻠﮏ
و آﯾﯿﻦ ﭘﺎک ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺑﺮاز ھﻤﺪردی و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ...در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺷﻮر و ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻔﻘﺎ اﻗﺪام ﻻزم
٢
وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ«.
در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۰ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﺷﺖ .ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﺸﻮر اﻟﺠﺰاﯾﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و از ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ آن ﮐﺸﻮر ﻗﮫﺮﻣﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.
٣
در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۴۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺰاﯾﺮ وﻣﺮدان ﻣﺠﺎھﺪ را ﻧﻮﺷﺖ و وﻗﺘﯽ
ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
 -١دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻻھﻪ ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺼﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﻋﻠﻮﺑﻪ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق دﯾﺪار ﮐﺮد.
 -٢روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎ  ۴ ،دی ﻣﺎه  ،۱۳۳۱ص .۲
 -٣ﺣﺴﻦ ﺻﺪر از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ دارد .از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮب او »ﻋﻠﯽ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ آن در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۰۱ (۵۰
دﻧﯿﺎ ﻣﻠﺘﯽ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزادی از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﻣﯽﮔﺬرد .در ھﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ ،ﮐﺘﺎب
ﭼﮫﺮهھﺎی درﺧﺸﺎن اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ از ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﺎراﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
درآﻣﺪ )ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮﺧﯽ( .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎرزات ﭘﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﻠﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺟﮫﺖ ﮐﺴﺐ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ھﻨﻮز اداﻣﻪ دارد و
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺒﺎرزات آنھﺎ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ ١ .ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی)ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ( ﺳﻌﯿﺪی و ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺑﺮای ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﮫﺪای ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ﺧﺘﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ،
وﻟﯽ ﺑﯿﭽﺎره ﺳﻌﯿﺪی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺑﻮد ٢ .از ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺪی ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی در ﺳﺎل  ۵۶در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
دﻓﺎع از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺷﻘﯿﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﻮﺳﻔﯽ آن را
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۵۱ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
٣
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۳۹/۹/۲۸در ﺗﮫﺮان ،ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮدی ﺑﺮای ﺷﮫﺪای اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻮی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﺷﻤﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻔﻞ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و از رواﺑﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ دول ﮐﺎﻓﺮ ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ھﻤﮥ ﻗﺎﻧﻮن و زور و آﻗﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن واﻓﻮر و
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺜﺒﺘﯽ در
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ دوره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﻠﯽ وی ﮐﺘﺎب »دﻓﺎع
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﻧﻔﺖ در زﻧﺪان زرھﯽ« را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﭼﺎپ ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻘﻮق
زن از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ وی ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب»ﺣﻘﻮق زن در
اﺳﻼم و اروﭘﺎ« در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺑﻪ ﭼﺎپ ھﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت او ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»دﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺣﺴﻦ ﺻﺪر« ﮐﻪ در ﺟﺎیھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮده ،در ﺳﺎل ۵۷
ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.
»اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ« )ﺗﮫﺮان ،ﻋﻄﺎﺋﯽ (۱۳۴۹ ،ھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻖ وی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﮋوھﺶ درﺑﺎره ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺧﻠﻘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
 -١ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص .۶۱
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص .۲۱
 -٣آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﻣﻦ و آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻃﯿﺒﯽ وﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ.

۶۰۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺮﯾﺎک و ھﺮوﺋﯿﻦ و ﺷﺮاب و ﺳﺎز و آواز و ﺧﻮاﻧﻨﺪه و رﻗﺎص ﺑﺎزی آوردﻧﺪ .وی در اداﻣﻪ از
ﻣﻠﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺒﺎرزات آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد .وی اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾﺪ از اول ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ در
ﻣﮑﺘﺐ دﯾﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ١ .ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزان اﻟﺠﺰاﯾﺮی ﺑﺮ دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﯾﺮ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﺔ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﺘﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﭘﯿﺮوز،
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻓﺪاﮐﺎری در  ۵۸ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
 ۴۷در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﻧﮫﻀﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه
ﺑﻮد .ﻣﻦ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .او ﮔﻔﺖ :ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺆون ﻣﺎ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
٢
ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ از ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﻮاش ﯾﻮاش ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب  ۵۷اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب رﻧﺞھﺎ و ﻧﺒﺮدھﺎی
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﻮﭘﺎﺷﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮ و ﻣﺒﺎرز اﻟﺠﺰاﯾﺮی از ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار در ﺳﺎل) ۴۱و ﭼﺎپ
دوم ﺳﺎل  (۴۸ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﺎراﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ
آﺛﺎری در ﺑﺎره ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﻮﭘﺎﺷﺎ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی )ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻏﻼم رﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی( از ﻋﻠﯽ واﻓﯽ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ
ھﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ذھﻨﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب در ﺑﮫﻤﻦ  ۵۷ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :دﯾﺮوز اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،اﻣﺮوز اﯾﺮان ،ﻓﺮدا ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼبھﺎ و
ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ـ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻮ اﻧﺪک ،در اﯾﺮان
ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﻈﻮم آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ادﯾﺐ ﺑﺮوﻣﻨﺪ )از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و زﻧﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻗﺼﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی ۱۳۲۹
ﺗﺎ  ۱۳۵۶ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﺮوده اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص ۱۷۵ـ ۱۷۶؛ ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ،۱
ص ۲۳۶ـ .۲۳۷
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۴۲۷

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۰۳ (۵۰
اﻧﻘﻼب ھﻨﺪ ،ﻣﺼﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺼﺮ از ﮐﺎر او اﻟﮫﺎم ﯾﺎﻓﺖ /ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺘﺢ
ﻣﺼﺮ ،از ﮐﺮدﮔﺎر ﻏﺎﻓﺮ اﺳﺖ«.
اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮی درﺑﺎره ﻣﺼﺮ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم آزادی در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﭼﺎپ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮنھﺎی
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از رﯾﺸﻪھﺎی ﺣﺲ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را آﻓﺮﯾﺪ .اﺛﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺷﺘﻤﺎل آن
ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه از زاوﯾﮥ ادﺑﯽ و ﻧﮕﺎه ﯾﮏ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ١ .اﺧﯿﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﻌﺎر وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﭘﮋواک ادب ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮود رھﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺷﻌﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ وی درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوره ﺷﺎه دارد .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم
آزادی ،ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد آن ﮔﺬﺷﺖ ٢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ آن اﺷﻌﺎر
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ،آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺗﺠﺎوز اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ،آزادی
ھﻨﺪ و ﺟﺰ آن .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ادﯾﺐ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺮی ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ)م ۱۳۶۳ش( ﻧﯿﺰ اﺷﻌﺎری در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺷﻌﺮ وی درﺑﺎره ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ» :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﻓﺘﺢ و ﻧﺼﺮت ﯾﺎر ﺑﺎد /ﻓﺘﺢ و ﻧﺼﺮت
ﯾﺎرﺗﺎن در ﺻﻠﺢ و در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎد« .وی ﻗﺼﯿﺪهای ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﯿﺪ ﺷﺎدی در ﺳﺘﺎﯾﺶ
٣
ﯾﮏ زن ﻓﺪاﮐﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در  ۵۳ﺑﯿﺖ ﺳﺮود.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺴﺎس در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ را ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت

 -١اﺷﻌﺎر ﻣﺆﻟﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺳﺮود رھﺎﯾﯽ« ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۷در
ﺗﮫﺮان )ﻧﺸﺮ ﭘﯿﮏ داﻧﺶ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﻏﯿﺮ
از ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد .اﺧﯿﺮا ھﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای دﯾﮕﺮ از اﺷﻌﺎر وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺻﻞ ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﭘﮋواک ادب) ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﮕﺎه  (۱۳۸۹ﺻﺺ ۳۰۱ـ .۴۰۸
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺎﺻﻞ اوﻗﺎت ،ص .۶۹۴

۶۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺣﺎج ﺳﺮاج ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ در ﭘﺮاﮐﻨﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪ
ﮔﺰارش آنھﺎ در ﭘﺮوﻧﺪۀ وی در ﺳﺎواک ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﮥ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﻧﺸﺎن دھﺪ .وی در ﺳﺎل  ۵۱روی ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﮐﻠﯿﮥ ﺷﺆون ،ﺗﻼش ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ؛ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺞ ﺑﺮده و ﺧﻮن دل ﺑﺨﻮرد
و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﮫﺘﺮ ھﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺮک
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﻦ آب و ﺧﺎک را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ١ .از دﻋﺎھﺎی ﻣﻌﻤﻮل وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ »ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮآن ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ و ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدان« »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را
ﺑﻪ وﻃﻨﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدان« ٢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻮده ﻣﯽﺗﻮان در اﺳﻨﺎد وی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ٣ .ﭼﺎپھﺎی ﻣﮑﺮر از ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﮥ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  ٤از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮری زاده و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از اﮐﺮم زﻋﯿﺘﺮ
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )ﭼﺎپ اول در ﺳﺎل  (۱۳۴۳و ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ٥ .در واﻗﻊ،
ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
اوﺿﺎع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺠﺰاﯾﺮیھﺎ ﻣﺬاﮐﺮات را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،از آﻧﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری

 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ص .۴۸۴
 -٢ھﻤﺎن: ،ص .۵۰۶ ،۴۹۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...،ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ۱و  ۲ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ ﮐﻠﻤﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ.
 -٤ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ،۱۳۴۹ ،از ص  ۱۳۹ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺷﻌﺎری از ﺷﺎﻋﺮان ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ ،م .آزاد ،ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی
ﮔﺮﻣﺎرودی ،و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٥اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درون ﮔﺮوھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص .۳۴

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۰۵ (۵۰
داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮیھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ھﻤﻪ را ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ
١
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ھﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری ھﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ دو دھﮥ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دراﯾﺮان داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻗﺒﺎل در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺗﮫﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل در ﺳﺎل ۱۳۵۲
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ،از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اھﻞ ﺗﺪﯾﻦ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۰از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺑﺮای اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ھﻔﺘﻪ اﻗﺒﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﯾﺪ ،او زﻧﺪﯾﻖ و
دﺷﻤﻦ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮده و اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ در دﯾﻮان ﺷﻌﺮش ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺎدق÷ رﺋﯿﺲ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ھﺘﺎﮐﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻗﺒﺎل و اﯾﻨﮑﻪ او در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻧﺖ و ﺑﺮﮔﺴﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،روی ﻧﻘﺶ
ﺑﯿﺪارﮔﺮاﻧﻪ وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮد ﺗﻔﮑﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺮد ادب و ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
»ﺷﺎﻋﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﻣﺒﺎرز ،ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﯿﺪار ،اھﻞ ﺧﻠﻮت ،و دﻋﺎ و ﺗﺄﻣﻞھﺎی روﺣﯽ« .درﺑﺎره
ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﻢ ،ﺷﻌﺮ اﻗﺒﺎل را درﺑﺎره اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ آورد :ﺑﺎﻧﻮی آن ﺗﺎﺟﺪار ھﻞ
اﺗﯽ /ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﮕﻞ ﮔﺸﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺪا .ﺑﻌﺪ ھﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﻪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق÷
ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮده ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺒﺎل از »ﺟﻌﻔﺮ از ﺑﻨﮕﺎل« و »ﺻﺎدق از دﮐﻦ« اﺻﻼ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻧﺪارد و اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﺷﺨﺺ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ٢ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﻗﺒﺎل و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن او در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺪﻧﯽ ھﻢ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ﺧﻮدی و رﻣﻮز ﺑﯽﺧﻮدی اﻗﺒﺎل را ﭼﺎپ ﮐﺮد و
٣
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﻧﻘﺶ اﻗﺒﺎل در ﺗﺤﻮﻻت اﺳﻼﻣﯽ اﺧﯿﺮ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺗﺤﻮﻻت اﻧﺪوﻧﺰی ھﻢ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه را از ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻌﻔﺮی ﺿﻤﻦ
 -١ﺑﺮای ﮔﺰراش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۳۹۱
 -٢ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص ۶۳ـ .۶۷
 -٣اﺳﺮار ﺧﻮدی و رﻣﻮز ﺑﯽﺧﻮدی ،ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺪﻧﯽ،
۱۳۵۸ش .ﺷﻌﺮھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﻗﺒﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

۶۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن روز ھﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎزه
اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﻣﺼﺮ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ،
١
ﺗﻮﻧﺲ ،و ﻣﺮاﮐﺲ واﻗﻌﺎ اﻟﮫﺎم ﺑﺨﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد.
۷ـ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻣﻬﺪوﯾﻪ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی در دھﻪ  ۱۳۲۰ﺗﺎ اواﺳﻂ دھﮥ ۳۰
داﺷﺘﯿﻢ و اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ،ﺑﺮای دﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ دو ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد
داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﻣﺮام ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺪاد و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ،
ﻣﻠﯽھﺎ و رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ھﻤﻪ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،دوم ﺧﻄﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ،
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ روی آن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻔﻮذ آن در دﺳﺘﮕﺎه
اداری ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺳﺎلھﺎی ۳۲ـ  ۳۶ﺧﻄﺮ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺟﺪیﺗﺮ ھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻃﯽ دھﮥ  ۲۰و
ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ دھﮥ  ۳۰در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺗﺎ روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی اداﻣﻪ داﺷﺖ .دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ از
ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﮫﯿﻮﻧﺴﺖھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در ﺣﺪ وزارت و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻠﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ھﻮﯾﺪا در ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،آن ھﻢ ﻃﯽ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن را در
اﯾﺮان اﺳﺘﻮار ﮐﺮد .دﺳﺖ ﮐﻢ در ﯾﮏ زﻣﺎن ،ﺳﻪ وزﯾﺮ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺻﻨﯿﻌﯽ  ٣وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ،روﺣﺎﻧﯽ وزﯾﺮ آب و ﺑﺮق و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ وزﯾﺮ

 -١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص .۴۲
 -٢ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺧﻄﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻓﻀﺎی ﺣﺬف
ﺗﻮدهایھﺎ در ﺳﺎل  ۳۳ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮدهایھﺎﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺑﺮگھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ص ۹۱ـ .۹۲
 -٣درﺑﺎرۀ او ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
ص ) ۱۹۴ﭘﺎورﻗﯽ( در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﻨﺼﻮر« )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ (۱۳۸۴ ،ھﻢ در
ﺟﻠﺪ اول ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺻﻨﯿﻌﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و اﺳﻨﺎد ﺑﮫﺎﺋﯽ ﺑﻮدن وی در آﻧﺠﺎ ھﻢ ﺑﻪ
وﻓﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را در ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای ﺟﻮاد ﺻﺪر وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮر

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۰۷ (۵۰
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ١ .اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﻣﺤﺪود دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ اﯾﺎدی در درﺑﺎر و ﻧﻘﺶ
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺘﻨﻔﺬان اﺻﻠﯽ ﺑﮫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ٢ .ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯽ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺮ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ رﺳﯿﺪه و ﺛﺮوت زﯾﺎدی ھﻢ
اﻧﺪوﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ھﮋﺑﺮ ﯾﺰداﻧﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﺆﺳﺲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺐ
٣
اﺻﻠﯽ ﭘﭙﺴﯽ ﮐﻮﻻ و اﯾﺮاﻧﺎ(.
از اواﺳﻂ دھﮥ  ۳۰ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺬھﺒﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ھﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ در ﺗﮫﺮان و
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ از ﺳﺎ ل ۱۳۳۲در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ
روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﻮزوی ،در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﮥ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزۀ ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ

ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﮔﺰارش اﯾﻦ اﻗﺪام ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ،ص
.(۲۷۴
 -١در ﺑﺎره ﭘﺎرﺳﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۱۴۰ـ  .۱۴۱اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ وزﯾﺮ ،ﺧﺎﻃﺮات و دﺳﺘﻨﻮﺷﺖھﺎی ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮره ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی از ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ص ۱۲۴
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاھﺮش
ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺻﻨﯿﻌﯽ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﺮاﺳﻢ در ﺧﺎﻧﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮده ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺗﮫﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -٢اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  .۵۰۵اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﻨﺎدی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ .ھﻮﯾﺪا ھﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﺮدی ﻻﺋﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد .ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوﻟﺖھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد) .ھﻤﺎن ،ص  (۴۰۱ﺳﺎواک و ﺑﺮﺧﯽ
از روﺣﺎﻧﯿﻮن واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺪاﻓﻊ رژﯾﻢ ،ھﻮﯾﺪا را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ،ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد وﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺧﯿﺮ آﻗﺎی اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻗﻢ و ﻣﺸﮫﺪ و زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮام و ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﺴﻦ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .ھﻤﺎن ،ص  ،۱۹۵و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ص .۱۴۶
 -٣درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان و ارﺗﺒﺎط آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﯾﮫﻮدی و زرﺗﺸﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ :ﺟﺴﺘﺎرھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﮔﺮی در
اﯾﺮان ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺒﺎزی ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ش ) ۲۷ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۱۳۸۲ص ۷ـ .۵۹

۶۰۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﺪودهای وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از دو دھﻪ ،در ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزشھﺎی
دﯾﻨﯽ ـ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺧﺎص ـ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﮥ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻣﮫﺪوﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺑﺎ ﺗﻼش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻻﺋﯽ
)ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﻠﺒﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ١ .وی در ﺳﯿﺰدھﻢ ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ  ۱۳۱۸ق
۱۲۸۰ /ش در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .آﻣﻮزشھﺎی ادﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را در ھﻤﺎن ﺷﮫﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده
و ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻨﺎم آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ادﯾﺐ اول )م
 ۱۳۴۴ق( ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .دروس ﺳﻄﺢ را ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻢ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و
ﺧﺎرج اﺻﻮل و ﻓﻘﻪ را ﻧﺰد ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻔﺎﯾﯽ و ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ
ﻗﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .وی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ
ﻧﺨﻮدﮐﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ )۱۲۷۹ـ ۱۳۶۱ق( ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﻠﺒﯽ ﮐﻪ در دوره ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽاش ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ،ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﮥ
واﻓﺮی داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌﺎرف ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎد
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺰد وی ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،از ﻓﻠﺴﻔﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ .وی اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در درس ﺧﺎرج اﺻﻮل
آن ﻣﺮﺣﻮم ،ﺑﺮای ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در درس ﻣﻌﺎرف اﻟﮫﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺮات درس اﺳﺘﺎد را
ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﺎرف اﻟﮫﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ آﺛﺎری از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﻋﻤﺪۀ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻮد و در
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﮫﺎرت و ﺷﮫﺮت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ،اﯾﺮاد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
رادﯾﻮ ﻣﺸﮫﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۲۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ٢ .ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺸﮫﺪ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ھﯿﺄتھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ .درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻔﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ داغ ﺷﺪن
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .وی ھﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﮐﺎرھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ھﯿﺄﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
 -١ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻃﻮس ،ﺟﺰء ھﻔﺘﻢ) ،ﺗﮫﺮان،
 (۱۳۷۷ﺻﺺ ۲۷۰ـ .۲۸۰
 -٢ﻣﺸﮫﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ۱۳۲۹ ،ش.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۰۹ (۵۰
دوره ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺎﺑﺪزاده و
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ھﯿﺄتھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
١
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎرﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
وی در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﺠﺪھﻢ ﺧﻮرد ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
روﯾﮕﺮدان ﺷﺪ و دو ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺮدﯾﺪ .آﻗﺎی واﻋﻆ زاده ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺠﺘﯿﻪ رﺳﯿﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻗﺎ ﻣﯿﺮزاﻣﮫﺪی درﺑﺎره ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ÷ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ .آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻣﺸﮫﺪ ﺧﯿﻠﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺠﺘﯿﻪ را ھﻢ ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ آنھﺎ ھﻤﯿﻦ
ً
ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺸﮫﺪ از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ رﻧﮕﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪا ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﮫﺪﯾﻪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺎﻟﺲ درﺳﺖ ﺷﺪ ٢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ،در ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎھﺮودی ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﻣﺸﮫﺪ و از ﻃﻼب ﺟﻮان ﺣﺎﺿﺮ در
ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻗﺪری اﯾﻦھﺎ در ﻣﮫﺪﯾﻪ
ﻋﺎﺑﺪزاده ﭘﻼﮐﺎرد ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻒ آن ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺸﻖ ﺧﻄﺎطھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ ـ ﯾﺎ ھﺠﺪھﻢ ـ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻣﯿﺮی رﻗﯿﺐ آﻗﺎی
ﺣﻠﺒﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از وی
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد آﻣﺪ و ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ
اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﺎ ﭼﮫﺎرده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮض از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﯽرود .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و
ﺑﺮای ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﺎی ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ «.اﺳﺘﺎد ﺣﮑﯿﻤﯽ از ﺗﻼش وی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺤﻔﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﻓﺮاﻧﺪوم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪای در ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﻮھﺮﺷﺎد ﺧﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺮای روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﻓﺮاﻧﺪوم داد و ﺿﻤﻦ
آن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺷﺶ داروﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را
 -١و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ،ص ۱۳۹ـ  .۱۴۱ﻧﺎمھﺎی ھﻢ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺑﻪ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ از ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ...آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺟﻠﺪ
اول ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۵۷اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۶ص .۱۱

۶۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدا دﺳﺘﻮر دھﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮫﻤﯿﻪ آرد ﺑﻪ
ﻧﺎﻧﻮاھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ آن روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎمھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد در ﺧﺎﻧﻪاش ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ .روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﻣﯿﺪان ﺷﮫﺪا اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻋﺎﺑﺪزاده ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم،
ﺗﻨﮫﺎ دو ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﮐﻪ روی ﭘﻼﮐﺎردھﺎ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻧﺪ» :ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ و ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ـ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ز ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ« و »ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ  /ﻧﺸﺎﻧﯽ ز ﺧﻠﻊ
ﯾﺪ از دﺷﻤﻦ اﺳﺖ« .آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ در ﺗﮫﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ ﻣﺎ ھﻢ آﻣﺪ و اﺷﻌﺎر زﯾﺎدی
ﺧﻮاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﯿﺪهای از ﺑﮫﺎر درﺑﺎرۀ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن÷ .وی در آﻧﺠﺎ از
ﻋﺰﻣﺶ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ دارد اول ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮود ،در
ﻓﯿﻀﯿﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻃﻠﺒﻪھﺎ را ﺑﺎ وﺣﺪت وﺟﻮد و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻀﺮه آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد و ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺮود؛ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪ .آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ اﻓﺰود» :ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ از روی
ﮐﺎر آﻣﺪن ﺗﻮدهایھﺎ ھﺮاس داﺷﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻠﺶ در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮدهایھﺎ،
رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ را ﮔﻮل زده آنھﺎ را ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن رﺷﺘﮥ ﮐﺎر را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن  ۱۷ﺷﮫﺮﯾﻮر اﯾﻦ ﺑﺎور او ﻋﻮض ﺷﺪ
و از ﻓﺮدای آن روز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ« .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﻨﺪس ﺳﺠﺎدی ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮدای ھﻔﺪھﻢ
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ آﻣﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رؤﺳﺎی اﻧﺠﻤﻦ ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و
در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﻋﻮض ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪهام ﮐﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﯽھﺎ در
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ھﻢ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .آﻗﺎی ﺳﺠﺎدی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ واﻗﻌﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ.
ﻗﺪری ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن
درﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺮﺣﻮم

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۱۱ (۵۰
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎھﺮودی  ١و آﺛﺎر وی در رد ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در دھﮥ  ۱۳۲۰در ﻣﺸﮫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺒﺎرزهای ﭘﺮداﻣﻨﻪ را ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده وی ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »واﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻻﻋﻈﻢ اﻻﻋﻠﯽ« اﻣﺮوز

اﻣﺎم زﻣﺎن ﺟﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ ﺧﺪﻣﺖ دﯾﮕﺮی را از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد« ٢ .در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮫﺮھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﺴﺒﺘﺎ آﻣﺎده در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد.
اﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ زد،
در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﮫﺪ ،اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل،
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،از ﺳﯿﺎﺳﺖ دور ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﯽ را اداﻣﻪ داد .وی در روز
ﺟﻤﻌﻪ ھﻔﺪھﻢ رﻣﻀﺎن ۲۶/۱۴۱۸دی  ۱۳۷۶درﮔﺬﺷﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﻪ
٣
ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻠﺒﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ـ ﮐﻪ اﻣﻮر اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ ﺗﺎ آﻏﺎز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮ
 -١ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﯿﻦ در رد ﺑﺎﺑﯿﻪ )ﭼﺎپ ۱۳۳۴ق۱۲۹۵/ش( و ﮐﺘﺎب »ﻣﺪﻧﻴﺔاﻻﺳﻼم روح اﻟﺘﻤﺪن« ﮐﻪ

ﺑﺨﺶ ﺣﺠﺎب آن را ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب »رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ« )ﻣﺠﻠﺪ اول( ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺟﺪ وی ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺎھﺮود ھﻢ ﭘﺲ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﺑﺎﺑﯿﻪ و دﺳﺘﻮر اﺧﺮاج وی از ﺷﺎھﺮود
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﮥ ،ﭼﺎپ اول ،ج  ،۴۳ص  .۹۲ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ وی
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »رھﻨﻤﺎی دﯾﻦ« او ﮐﻪ آن ھﻢ رد ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪ
وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ش  ،۵۱ﻣﮫﺮ  ،۸۶ص .۷۶
 -٣درﺑﺎره او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻃﻼﯾﻪ دار آﻓﺘﺎب) ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ ۱۳۷۸؟(؛ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺐھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ،ﺣﺎج آﻗﺎ
ﺗﻘﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،۱۴۱۸ ،ج  ۵ص ۳۴۲ـ .۳۴۸

۶۱۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻤﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد .اﻧﺠﻤﻦ ﻃﯽ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮان را در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎوی اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد:
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی و دﻓﺎع ﻋﻠﻤﯽ از آن ،ﺗﺸﯿﮑﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و
ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭼﺎپ و
ﭘﺨﺶ ﺟﺰوات و ﻧﺸﺮﯾﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﻼسھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺪرﯾﺲ اﺧﻼق و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﺬ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی ﺻﻼﺣﯿﺖ و ...در ﺗﺒﺼﺮۀ دوم اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
ھﯿﭻ وﺟﻪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ« .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﺒﺼﺮهای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از آن ﻧﺎراﺣﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ در ھﺮ ﺷﮫﺮی ،دﻓﺘﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺖ )ﺑﯿﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯽ داﺷﺖ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وی ﺳﻪ ﮔﺮوه »ﺗﺪرﯾﺲ«» ،ﺗﺤﻘﯿﻖ« و
»ارﺷﺎد« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوھﺎ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ ﮔﺮوه دوم در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮐﺎر ارﺷﺎد اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻨﺎزل ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺰار و از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻌﺮوف اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ١ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،در
ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم زﻣﺎن÷ ﻧﯿﺰ ﺟﺸﻦھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﺮا ﻧﺎمھﺎی ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ در

 -١اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۱۳ (۵۰
ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ١ .ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻮﻣﯽ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ آﺷﮑﺎرا
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﺪﻻلھﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد را داﺷﺖ .اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎ از ﻣﺪراس اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ش
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺪﯾﻦ زادﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮط ﻋﺸﻖ ﺑﻪ دﯾﻨﺪاری ﺑﭽﻪھﺎﯾﺸﺎن
را در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺎرھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ( در ﺳﺎل  ۵۵ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻮم روزﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ٢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
 -١ﻣﺮوری ﺑﺮ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪای ﺣﻖ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ،از اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫﺎﯾﯽ
ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ آن ﺷﺪهاﻧﺪ اﻇﮫﺎر ﺗﺒﺮی ﮐﺮده و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺪای ﺣﻖ ﻃﯽ ﺳﺎل ۴۹و  ۵۰ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه ﺑﻮد،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎرهھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺧﻮد داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن از ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎﺳﺖ :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺎﺻﺮ دھﻘﺎﻧﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ۴۹۲ﺻﺎدره از ﻗﺸﻼق ﺑﯿﺪآﺑﺎد ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۲۱ﺑﮫﺎﯾﯽ زاده
ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﺮ ﺧﻮدم را در ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدهام در اﺛﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ
ﺑﻄﻼن ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ و ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺮام ﭘﯽ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ
اﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎب و ﺑﮫﺎء و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮان ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ھﻤﻪ ﻣﺰدوران ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ و آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺰاری و ﺗﻨﻔﺮ ﺧﻮد را از ﺑﺎﺑﯿﺖ و ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ و ﺳﺮان آنھﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽدارم و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ و ﺟﺎوداﻧﯽ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ...و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﻣﺎم
دوازدھﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﮫﺪی÷ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺪای ﺣﻖ۱۸ ،
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۵۰روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ اﻇﮫﺎرﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮫﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ .درﺑﺎره

۶۱۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻤﺎم ﺗﻼش آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد را وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﯽ
ﻋﻼﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺰده
ﺧﺮداد ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ وﻟﻮ ﺑﺪون اﺟﺎزه
١
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ رھﺒﺮان ،وارد ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه ،اﺑﮫﺎم در ﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺪک ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ
روشھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ،
داﻣﻨﻪ اﺗﮫﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ٢ .در اﯾﻦ دوره رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺪﻧﺎﻣﯽھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺗﺤﻤﻞ آن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻧﺠﻤﻦ
ھﻤﭽﻨﺎن روشھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎ و ھﻮاداران ﺧﻮد ﻧﻤﯽداد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮی ﻧﮫﻀﺖ را داﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ آرزوﻣﻨﺪی )ﻧﺴﯿﻢ ﻋﻠﻮی ،ﺷﻤﯿﻢ ﻋﻼﻣﻪ( از
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ اﻓﺎق  .۱۳۸۵و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان :ﻧﻮای ﻋﮫﺪ
دﻟﺒﻨﺪی ،ﺗﮫﺮان ،آﻓﺎق ۱۳۸۴ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﺳﺘﺎد را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی اﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت
اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن در ﺟﻤﻊ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ،ﺗﮫﺮان ،آﻓﺎق .۱۳۸۴ ،و ﻧﯿﺰ :رﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺎد
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن( ،ﺗﮫﺮان ،آﻓﺎق) ۱۳۸۳ ،دو ﺟﻠﺪ( درﺑﺎره روزﺑﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
از ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ از ﺣﺴﻦ ﺗﺎﺟﺮی ،ﺗﮫﺮان ،آﻓﺎق .۱۳۸۵ ،درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،ص .۷۶
 -١ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص .۱۳۱
 -٢دوﺳﺘﻢ آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﮐﻪ از ﺳﺎلھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺖ :در آن ﺳﺎلھﺎ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﺒﻪ دﻧﺒﺎل ھﺮ ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮدم ،در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ رﻓﺘﻢ و ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .ھﺮﮔﺰ ﺟﻠﺴﻪای از آﻧﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮫﺮ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ھﻤﻪ در ﺑﺎﻻی ﺷﮫﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر ﻣﻌﻤﻢ ﻧﺪﯾﺪم .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ در ﻧﻘﺪ و رد ﻧﮫﻀﺖھﺎی زﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن† ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﯾﮏ ﺷﺐ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻧﻘﺪ
ﻣﺨﺘﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻮن ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺘﺎب ﮔﺮوه رﺳﺘﮕﺎران ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ﺷﯿﺮازی را ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮدم .ﻓﺼﻠﯽ را ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای وی ﺑﺮدم .اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد .در
ﺟﻠﺴﻪای دﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﺷﺪم اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم .ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺮاج از ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از آن زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮا از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در
ﺟﻠﺴﺎت آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۱۵ (۵۰
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد،
در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﻧﺠﻒ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻧﺎمھﺎی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ» :از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪم ،دﯾﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﻧﮑﺮدهام ١ «.ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اواﺋﻞ ﺳﺎل۵۷
ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﻣﺎم درﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﻣﺎم در
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ»ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود« آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﻘﺼﻮد او را
درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و اﻣﺎم ھﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ را داد و ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
٢
ﻣﻘﺼﻮدش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺬھﺒﯽھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد،
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎل اﻓﺘﺎد.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ،دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﭘﺮورش ٣ ،دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪۀ اﻟﮫﯿﺎت ﻣﺸﮫﺪ،
 -١در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺰب ﻗﺎﻋﺪﯾﻦ زﻣﺎن ،ص  .۲۹۱ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ )ﺧﺎﻃﺮات ،ص  (۳۵۸اﻣﺎم در
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻠﺴﺎﺗﺶ ﺿﺮرھﺎﯾﯽ دارد .از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهام ،از او ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدهام و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ «.وی در ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺮﺣﯽ از
ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،و ﭼﻨﯿﻦ
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺷﺨﺺ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﺶ وﺳﯿﻠﻪای در دﺳﺖ
ﺳﺎواک ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺷﺪه ﺑﻮد« .وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ﺑﺎزﺟﻮی
ﺳﺎواک از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ! ﺧﺎﻃﺮات ،ص .۳۶۳ ،۳۴۱
 -٢ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ش  ،۵۱ص .۷۶
 -٣وی دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آراﻣﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ
رﻓﺘﻨﺪ ،ص  .۲۹۸آﻗﺎی ﭘﺮورش درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ در اﺻﻔﮫﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻗﺘﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎل ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﻦ در آن زﻣﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ دﻋﻮت آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادم .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ،ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ آﻗﺎﯾﺎن ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد و
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از زﻣﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺻﻔﮫﺎن در اﻧﻘﻼب ،ج  ،۱ص ۳۸۱ـ  .۳۸۲ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺎورﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره

۶۱۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ،ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺼﺤﻒ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻒ اﻧﻘﻼﺑﻮﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ در ﺷﯿﺮاز ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ١ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻃﯿﺐ ﮐﻪ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ را در ﺗﮫﺮان ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﻪ دوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ـ از ﻧﻮع دﯾﻨﺪار ـ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮫﺮﯾﻮر ۵۷
ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺮد.
ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ھﻮاداری از آن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ.
آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ از ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪ و  ۳۰۷۳۷۴رأی آورد
اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪ ٢ .ھﻮاداری اﻧﺠﻤﻦ از اﻧﻘﻼب ،از ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب آن را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽداد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﯾﺐ
ﺑﺰرﮔﻮار آن ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ« در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﻧﺘﮫﺎی ھﻤﺎن
ﺷﻤﺎره ،ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮫﺪی÷ ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻀﺎ در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب ﻣﮫﺪی÷ و
ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره آن آﻣﺪه اﺳﺖ :و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرزوی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ
ﺷﺪن ﻃﺎﻏﻮت را در دل دارﻧﺪ ٣ .ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﮫﺎرم اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ در دﯾﻤﺎه ۱۳۵۹
آﻣﺪه و از ﻗﻮل آﻗﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ،او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﭘﺮورش از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﮑﺮی ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎری ھﻢ از وی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﮫﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻔﻖ ﻗﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﯿﺪ
ﺳﻌﯿﺪی از اﻣﺎم درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﮐﺮده و اﻣﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﺮرﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻔﻌﺸﺎن اﺳﺖ) .ﯾﺎران ،ﺷﻤﺎره  ،۳۲ص
.(۳۲
 -١ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۲۶۳
 -٢اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﺪ ،ص .۲۰۷
 -٣اﻧﺘﻈﺎر ،ﺷﻤﺎره  ،۳ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ،۱۴۰۰ ،ص .۴۰

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۱۷ (۵۰
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .در
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راه اﻣﺎﻣﺖ ،راه ﺑﯿﺪاری ﺑﻮد
و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ راه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری ھﻤﺎﻏﻮش ﺷﺪ و در ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی زﻋﯿﻤﯽ
رﺑﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﺎن ﻧﺎﯾﺒﺎن ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا او را
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ او اﺗﮑﺎ ﮐﻨﺪ ١ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ اﯾﻦ روزھﺎ از زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﮐﺴﺎن زﯾﺎدی ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس
ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﻟﮫﯽ
ﻗﺮار داده و ھﻤﻮاره زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺮآن و اھﻞ ﺑﯿﺖ و
ﺗﺒﻌﯿﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از اﺑﻮاب ﻣﻌﻨﻮن ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﭙﺮدازد؟  ٢در ﺷﻤﺎره ھﻔﺖ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺳﺆال آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺎم ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﮥاﻟﻠﻪ اﻻﻋﻈﻢ ـ ارواﺣﻨﺎه ﻓﺪاه ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ھﺴﺖ و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺸﯿﻊ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ
٣
ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ھﻤﺮاھﯽھﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﺷﻮار ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد
ﯾﮑﺒﺎره ورق ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل  ۶۰ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻏﺎز
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت اوج ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ درون اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ھﺮ ّﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ،درﺳﺖ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﯾﮏ ﺟﺒﮫﮥ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﮫﻢ
ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺸﻮده و دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ٤ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از ﺳﻮی
 -١اﻧﺘﻈﺎر ،ﺷﻤﺎره  ،۴ص۱۰ـ .۱۱
 -٢اﻧﺘﻈﺎر ،ﺷﻤﺎره  ،۵ص .۸
 -٣اﻧﺘﻈﺎر ،ﺷﻤﺎره  ،۷ص .۱۹
 -٤آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۶۰در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ،ھﻔﺖ ﭘﺮﺳﺶ را از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی وﻗﺖ اﻋﻢ از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﯿﮫﺎن و اﻃﻼﻋﺎت )۱۱ـ  ۱۳آﺑﺎن ﻣﺎه  (۱۳۶۰اﻧﻌﮑﺎس
ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﻮاﺑﯿﮥ اﻧﺠﻤﻦ در  ۱۳۶۱/۸/۱۴در ﮐﯿﮫﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﺎ آﯾﺖ

۶۱۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آن در ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
آﻧﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﭘﻮﺷﺶ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ
١
ﻣﺮور ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎری از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻔﻮذ ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﻮد ،روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ ،ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ھﺮ ﮐﺴﯽ ،از اﯾﻦ اﺗﮫﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻓﮑﺮی داﺷﺖ ،ﺣﺰب ﺗﻮده در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻧﺠﻤﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ،ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ و دﯾﮕﺮان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎھﯿﺖ ﺿﺪ

اﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ ﺑﻌﺪی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ
ﺑﺮای آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ »اﮔﺮ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﻮد ،اﺻﻼح ﺷﻮد ...اﮔﺮ اﺑﮫﺎﻣﯽ ھﺴﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد «.وی ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ! ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﻼﺻﮥ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺷﻤﺎرۀ  ۷اﻧﺘﻈﺎر )ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۱۳۶۰آﻣﺪه و در اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ھﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ھﻢ در
اداﻣﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺸﯿﻊ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻌﮥ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی ﻧﻤﯽداﻧﺪ «.در اداﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ و اﺳﻨﺎدی ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ھﻤﺮاھﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اھﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دارد .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ روی
ھﻤﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺳﺎلھﺎ  ۱۳۲۰ﺗﺎ  ۵۷اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -١در دوره ﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺸﺘﻢ ﻣﮫﺮ  ۱۳۶۹ﮔﺮوھﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﭗ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎده واﺣﺪهای را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺼﺎب ﻟﯿﺒﺮالھﺎ،
ﺣﺠﺘﯿﻪایھﺎ در ﭘﺴﺖھﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﺣﺴﺎس رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮔﺮدد .دوﻟﺖ و
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﭘﺴﺖھﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﻔﺖ ...:دوازده ﺳﺎل
از اﻧﻘﻼب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪر ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ درآوردﯾﺪ .از  ۱۸۹ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ  ۷۶رأی ﻣﺆاﻓﻖ
ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،و  ۷۲رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۹ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۱۹ (۵۰
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ١ .ﺳﺮوﺗﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن از ﻧﮕﺎرش آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده دارد و دﻗﯿﻘﺎ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در ﻧﻘﺪھﺎی ﺑﻌﺪی آﻣﺪ ،در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻓﺼﻞ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻋﻨﻮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺠﺘﯿﻪ ،اﻧﺠﻤﻨﯽ زادۀ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ آﻣﺪه و
ﺿﻤﻦ ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،وی را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد درﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﻤﻪ آﻧﺎن را ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﺮده ،ﮔﺮوھﯽ
را اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮔﺮوھﯽ را ﺻﺎدق اﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮔﺮوھﯽ را از ﺧﻂ اﻧﻘﻼب ﺧﺎرج ﯾﺎ روی در
روی اﻧﻘﻼب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ روش اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ در
آن ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮان ﻣﺬھﺒﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ھﺪف دور ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺼﺪ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﻞ آﻟﻮد ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ آب را داﺷﺖ ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﻧﻘﻼب
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻨﺎن در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم ﺑﻮد و ﺳﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﻠﻂ
از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﺷﺎرۀ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آن از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻮﺟﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۶۲رﺳﻤﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮد را ﻣﺼﺪاق ﺳﺨﻨﺎن رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ در  ۱۲ﺷﻮال ۱) ۱۴۰۳ﻣﺮداد ﻣﺎه  (۱۳۶۲ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﻓﺰود ﮐﻪ »ﺑﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻘﯿﺪۀ دﯾﻨﯽ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی و
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ وﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻣﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و دﻓﻊ ﻏﺮض ورزی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﺑﺮ اداﻣﻪ
 -١ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ دارد .ھﻤﺎﻧﺠﺎ از ﻗﻮل
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺠﺘﯿﻪ زود ﺑﻮده و ﻧﯿﺮوھﺎی آن ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻮب راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

۶۲۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ ،اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ
ﮐﻨﺪ« ١ .اﻣﺎم در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﻧﻪ
٢
ﻣﻨﺤﻞ ،اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف )ﺣﺰب ﺗﻮده( و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
در ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖ
آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﻌﺪھﺎ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد اﻇﮫﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ در ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺰب ﻗﺎﻋﺪﯾﻦ از ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﺷﺪ ٣ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ
وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺿﺮﺑﮥ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ وارد ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب درآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗﯽ در روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﺗﯿﺮاژی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﺸﺘﺎد و ھﺸﺖ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۶۹ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ
٤
ﻓﺤﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ«.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ در آن زﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره،
ﺿﻤﻦ رد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺪه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﻇﮫﺎر ﮐﺮد» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺆﻣﻦ ،ﺻﺎدق ،دﻟﺴﻮز ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﻮر و ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﻨﻔﯽ ،ﺑﺪﺑﯿﻦ ،ﮐﺞ ﻓﮫﻢ ،ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎد ،و در ﺣﺎل ﻧﻖ زدن و
اﻋﺘﺮاض ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﻧﺠﻤﻦ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﯾﮏ
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ داﯾﺮه ﻣﺤﺪودی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« .اﯾﺸﺎن از اﯾﺠﺎد ﺗﻀﺎد اﻧﺠﻤﻨﯽ و
٥
ﺿﺪ اﻧﺠﻤﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
 -١ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺗﯿﺮﻣﺎه .۱۳۶۲
 -٢در ﺳﺎﯾﮥ آﻓﺘﺎب ،ص .۲۲۹
 -٣ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ داﻧﺶ اﺳﻼﻣﯽ ـ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ـ ۱۳۶۲ش.
 -٤ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ﺷﻤﺎره  ،۵۱ص .۸۴
 -٥روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ دی ﻣﺎه.۱۳۶۰ ،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۲۱ (۵۰
درﺑﺎرۀ اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﻨﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۵۸در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:
َ ُ
»اﺻﻞ ۳ـ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﮐﻪ ﴿ َوشاوِ ۡره ۡم
� ۡٱ�َ ۡمر﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[۱۵۹ :و ﴿ َوأَ ۡم ُر ُه ۡم ُش َ
ور ٰ
ى بَ ۡي َن ُه ۡم﴾ ]اﻟﺸﻮری .[۳۸ :اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از
ِ
ِ�
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮراھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم و در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﺎن و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد«.
اﺻﻼح ﺷﺪۀ اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :اﺻﻞ ۳ـ وﻻﯾﺖ اﻟﮫﯿﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ÷
َۡ
َ ُ
ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺻﻮل ﻗﺮآﻧﯽ ﴿ َوشاوِ ۡره ۡم ِ� ٱ� ۡمرِ�﴾
و ﴿ َوأَ ۡم ُر ُه ۡم ُش َ
ور ٰ
ى بَ ۡي َن ُه ۡم﴾ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻮراھﺎ و در ﻣﺤﺪودۀ ﺷﺮع و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﻣﺮدم و در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﺷﻮد«.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ھﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ» :اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ١ «.اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪ و در ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ اﺻﻞ ﺳﻮم آن را درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
آوردﯾﻢ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ھﻢ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ در اول ﻓﺮﺋﺮدﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ۵۸ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
رﻓﺮاﻧﺪوم ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن در آذرﻣﺎه  ۵۸از ﻃﺮف آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ٢ .ﻧﺸﺮﯾﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﯾﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی )ﻋﺞ( در ﺷﻌﺒﺎن ) ۱۳۹۹ﻣﺮداد  (۱۳۵۸ﺷﺪه اﺳﺖ .روی
ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺎﺷﺮ آن اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻣﮫﺪوﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۱۴۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﻨﺼﻔﯽ را ﺑﻪ اﻋﺠﺎب وا
ﻣﯽدارد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ھﯿﭻﯾﮏ از ﻃﺮحھﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﺑﺸﺮی
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی ،ص .۲۴۸
 -٢روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪه و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ دو ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ھﺮ
روی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺸﺎن در آﻏﺎز ﺳﺎل ۱۳۵۸در آﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺮاﻧﺪم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

۶۲۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﻣﻈﮫﺮ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
زرادﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .آن ھﻢ ﻧﻪ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰی ﺑﺮاﺑﺮ ،ﮐﻪ در ﻧﺒﺮدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ،
ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺸﺖ و آھﻦ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻠﻮ و ﺻﻔﯿﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ .«. . .در اداﻣﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ درﺳﯽ از اﻧﻘﻼب،
ﺑﺎز روی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ» :آری ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان راھﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﯿﻤﺎﺋﯿﻢ «. .در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﺰرگ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮫﺪی« .از ھﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ۱۳۵۵) ۱۳۹۷ش( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺷﻤﺎری از
اﺳﺎﺗﯿﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﺨﻂ آﻧﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری ،ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،و ﻣﺤﯿﻂ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻃﺮهای روﺣﺎﻧﯽ و
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﯿﻨﻮی ﮐﻪ در روز ھﺠﺪھﻢ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ  ۱۳۹۷ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﻻﻋﻈﻢ ﺣﺠﺖ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ـ ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ
ـ از ﻃﺮف ﺑﺮادران اﻧﺠﻤﻨﯽ و ﺑﻪ دﺑﯿﺮی اﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ـ داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ
اﻟﺤﻖ اﺑﺘﮑﺎری اﺳﺖ ﺟﺎﻟﺐ و آﻣﻮزﻧﺪه و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪۀ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﺰرﮔﺎن
و ﭘﺎﮐﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﻤﻪ ﺑﺮادران را ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم.
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻓﺮﺧﻨﺪه دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻮان و ﭘﺮﺗﻼش ھﻤﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺳﯿﻊ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﺎزده ﻗﺮن در زﻣﯿﻨﻪ
اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ـ ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ـ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺟﺎﻟﺐ
١
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ...از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺳﮫﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در آﻣﻮزشھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ـ ﺑﺮ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ درﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ ـ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ،ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش ،ﻃﻮری آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻟﺤﺎدی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮدن ﮐﻪ از

 -١ﻧﺸﺮﯾﻪ راﯾﺖ ،ﺷﻌﺒﺎن ،۱۳۹۹ ،ص  ۴۵در اداﻣﻪ دﺳﺖ ﺧﻂ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۲۳ (۵۰
وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،رژﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه وی اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻ رﯾﺸﮥ ﻧﺸﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺧﻮد رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی
اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی
اﺳﺖ ١ .ﻋﺪهای ﮐﻪ در ﺻﺪد دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی از اﺻﻞ
ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ٢ .اﻧﺠﻤﻦ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪ
٣
زاده ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﺪی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از آﻗﺎی
ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮد
آﻗﺎی ﺣﻠﺒﯽ ھﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﻘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آﻗﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒﯽ ۱۵۴ ...ﻏﻠﻂ ادﺑﯽ از ﻣﺘﻦ اﯾﻘﺎن ﺑﯿﺮون
٤
آورده و در ﮐﺘﺎب ﭘﮋوھﺶ ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺎرۀ اﯾﻘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮫﻤﯽ در ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن داﺷﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ارﺷﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﻮھﺮش ﺑﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ارﺗﺸﯽ ﺑﻮده ،ھﻤﺎن زﻣﺎن ھﻤﺮاه ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧﺪش از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮھﺮﺧﺎرج
ﺷﺪه در ﻧﻘﻄﻪای دور ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺷﻮھﺮ ﺟﺎی او را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻤﺮی
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﺒﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ش رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻓﺮح ﺑﻮد ،ﺧﻮد از ﭼﮫﺮهھﺎی
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫﺎﯾﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﮫﺎﯾﯽ را در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱ص .۲۴۳
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص ۱۵ـ .۱۲۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ش  ،۲ﺳﺎل  ،۱ﻣﮫﺮ و آﺑﺎن  ،۱۳۷۸و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل
اول )ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ  (۱۳۷۹ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ داده ﺷﺪه و ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده
ﺷﺪه در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﻣﺠﻠﮥ ﮔﻮھﺮ ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﺴﻞ) ۶۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ  (۱۳۵۷ص .۲۱

۶۲۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

او را ﻣﯽﮐﺸﺪ و در اداﻣﻪ آن در ﺗﮫﺮان ،ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺘﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و
١
ﺿﻤﻦ آن دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﺪ ٢ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ۵۷ﻋﻠﯿﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﻧﺠﻔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ٣ .دهھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪھﺎ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب و
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﯽ دھﻪھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
وﻻﯾﺘﯽھﺎی ﺑﯽوﻻﯾﺖ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺧﮕﺮی در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺸﺮﯾﮥ راه
ﻣﺠﺎھﺪ از ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺄﯾﻮس از ﺣﺮﮐﺖ
و اﻧﻘﻼب« ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۸ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻓﻀﺎی ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﺎل ۵۸ﯾﺎ  ۵۹ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۸۱ﯾﮑﺒﺎره در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻮج اﺗﮫﺎم ﺣﺠﺘﯿﻪای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در دی ﻣﺎه  ۸۱ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻨﺎح ﭼﭗ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻦ از
ﻧﻔﻮذ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻣﺠﻤﻊ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی آن ،ھﻤﭽﻨﺎن ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۸۴و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎی
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺮاوان از
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮔﻔﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ از اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺑﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ
 -١درﺑﺎره ﮔﺰارش ﺳﺎواک در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎودان ،ص .۲۰۸
 -٢ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻃﻼﻋﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻮال ) ۱۳۹۲آذر  (۵۱در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺎدر
ﮐﺮده ،ﻧﻮﺷﺖ» :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﯿﻎ و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﭘﭙﺴﯽ و ...ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻗﮥ ﺿﺎﻟﻪ و ﻣﻀﻠﻪ
ﺑﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺳﮫﻤﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن در راه ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﻼم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻔﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮت وﺣﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺒﮫﮥ ﮐﻔﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا
را در ھﻤﺎن اﯾﺎم ) (۵۲/۴/۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺘﺎی ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ھﺮ
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﮫﺪی اﻣﺎم ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻋﻘﯿﺪه دارد ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪھﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ـ ﭘﭙﺴﯽ ﮐﻮﻻ ،ﺷﻮﺋﭙﺲ ،اﺳﻮ و ...ﺧﻮداری از ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﻮدن
آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۵۶۰
 -٣ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻣﺸﻌﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل دﻫﮥ ) ۴۰ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ ۶۲۵ (۵۰
ﺣﺠﺘﯿﻪ آزادی داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﮥ اﻟﻠﻪ÷ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ« .وی اﻓﺰود »ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺠﺘﯿﻪ در ﺣﺎل
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ١ «.ﻣﺠﻠﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ در
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮد در ﻣﺮداد  ۸۴ﺷﺮوع ﺑﻪ درج ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺠﺘﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در آذر و دی  ۸۴ھﻢ ﺳﺎﯾﺖ »ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ« ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺎب
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ھﻢ در ﻣﮫﺮ  ۸۹در ﻗﻢ ،ﺑﺎز
روی اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻄﺮ آﻧﺎن را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد .ﻣﻨﺼﻮر ارﺿﯽ ،ﻣﺪاح
ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺗﮫﺮان ھﻢ در ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ از ﺟﺠﺘﯿﻪ ﻣﺪرن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺗﻦ از اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺪاح رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ اﺳﺖ ،وﯾﮋه ﻧﺎمھﺎی ﻋﻠﯿﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر داد .ﻋﻤﺎد اﻓﺮوغ ﻧﯿﺰ در آﺑﺎن  ۱۳۸۹ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زﻧﺪهﺷﺪن اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺠﺘﯿﻪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺎرهاش ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﻮد .ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻨﺠﺮه ھﻢ
در ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره  ۷۱وﯾﮋه ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻧﻔﯽ ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و
دھﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺳﺨﻨﺎن وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ و درج ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺗﺎب در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺘﻢ ﻣﺮداد.۱۳۸۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی در ﻧﺤﻮۀﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺳﻼم در ﺳﻪ دھﮥ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﮫﻞ
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،دو ﻧﻮع ﻧﮕﺮش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﻧﮕﺮش ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ دھﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺳﻼم
ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد و در ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﮑﻢ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺪﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن
ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن ﺣﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و
ﮔﺮوهھﺎ و اﺷﺨﺎص ﻓﻌﺎل در دھﮥ  ۲۰و  ۳۰ﺷﺮح دادﯾﻢ.
اﻣﺎ ﻧﮕﺮش دوم ،ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﻘﻼب و ﺗﺤﻮل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺳﻼم دﺳﺘﻤﺎﯾﻪھﺎی اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و دﻓﺎع از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ و
در ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺪاﯾﯽ و ﺳﺮﺑﺪار و »ﺗﺸﯿﻊ ﺳﺮخ« و ﻣﮫﻢﺗﺮ از ھﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎﺷﻮرا آن را
ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﯾﻦھﺎ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺲ ﻣﮫﻢ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ
ﺑﻮد .درﺳﺖ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﭗھﺎی اﯾﺮان ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻓﺪاﯾﯽ را
از ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﺪۀ ﮐﺸﺎﻧﺪن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﮐﻪ از آن ﺗﻠﻘﯽ ﺑﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮدن اﺳﻼم ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ دﻧﯿﺎزدﮔﯽ را در ﻣﺘﻦ دﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻓﺮاط در آن ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻇﺎھﺮ ﭘﺮآب و ﺗﺎب اﺳﻼﻣﯽ آن ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ
ﭘﻨﮫﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺗﺠﺮﺑﮥ اﺳﻼﻣﯽﮔﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﻋﺮﻓﯽ و
ﺳﮑﻮﻻر در اﻣﺮ دﯾﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ دﯾﻦ را از اﺳﺎس ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آن در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﺣﺮﮐﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ و ﺳﭙﺲ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﮫﻢ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺴﻠﻂ ـ اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﯿﻖ ـ ﺑﻮده و
ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی در ﺳﻄﺢ از آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻮان ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎزاری ،ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﯿﻤﻪ دوم دھﮥ ﺳﯽ
در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﭙﺲ در ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۳۹اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ و اﯾﻦ ھﻢ در ﭘﺲ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﻀﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آورد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ  ۴۳را ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﺤﻮﻻت  ۳۹ﺗﺎ  ۴۳ﺑﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد از
اﻋﻀﺎء ﯾﺎ ﺳﻤﭙﺎتھﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن روی
ﮔﺮدان ﺷﺪه و ﭼﺎره را در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در

 -١اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ،روی آوردن ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،درﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ روشاﻟﺠﺰاﯾﺮیھﺎ ﺑﺮای
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ،۳
ص ) ۱۲۳ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ( ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ھﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان )ج  ،۲ص  (۱۳۱ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روی آوردﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮدهای از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ راھﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ُﺑﻌﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮕﻨﺠﺪ ،در ﺷﮑﻞ ﻣﻠﯽ و ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ راھﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل ۳۲و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺮداد  .۴۲ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ را ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن رﻧﮓ و روی ﻣﺒﺎرزه را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
در واﻗﻊ ،ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮداد ﻣﻨﺠﺮ و اﯾﻀﺎ از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ ،در
اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزۀ ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد؛ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،ﺣﺰب ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪی را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی
۳۹ـ  ۴۳و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۴۷اذھﺎن آﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ اﻣﺎ ﺿﺪ ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺪﯾﺖ او ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺲ داﺷﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزهھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﻮزوی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻮی ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﺧﮥ ﺟﻮان و ﺗﻨﺪ
ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻮده و ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺧﺸﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادھﺎی ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦھﺎ و روشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﮫﻀﺖ آزادی را ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﻌﻘﻮل و راھﮕﺸﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
دﯾﮕﺮ در روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮدرﺟﮫﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داغﺗﺮﯾﻦ
روزھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در اﯾﺮان ﮐﻪ ھﻤﻮاره آن را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺗﺮور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتھﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
درﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ اﻟﮫﺎم ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻔﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺗﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز،
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮور را در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﭙﺲ در ﺗﮫﺮان دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻔﻮذ اﻓﺮاد ﭼﭗ اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ارﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﮏ ،از آن ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺗﮫﺮان
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای ﭼﭗھﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﯽ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮور را در اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﺰﺑﻮر در اﯾﻦ زﻣﺎن ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از آن »ﺟﮫﺎن ﭼﭗ« ﯾﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ» :ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻻﺋﻮس ...ﺣﻤﺎﺳﮥ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺗﻮدۀ
وﯾﺘﻨﺎم ،ﭘﯿﺮوزی رزﻣﯽ ﮐﻮﺑﺎ ،روﯾﺶ ﺳﺘﯿﺰهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،داﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺘﯿﺰهھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎﻧﻪھﺎی اﻧﻘﻼب در ﺳﺮاﺳﺮ ھﻨﺪ و
ﭼﯿﻦ ...رﺧﺪادھﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ ...آﻏﺎز ﺟﺮﻗﻪھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و آﺗﺸﺒﺎری آن ،ﯾﮑﺒﺎره را ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﺮاز اﻧﻘﻼب و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ و
١
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﮫﻨﮥ ﺟﮫﺎﻧﯽ ...آﺷﮑﺎرا ﺟﮫﺎن ﻣﺠﻤﺮ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮد.
ً
٤
در ﺳﺎل ٢ ۱۳۴۴ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ  ٣ﺧﻠﻖ )ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن داده ﺷﺪ ( را
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 -١ﭼﻨﺪﻧﮕﺎه ﺷﺘﺎﺑﺰده ،ص ۷۲ـ .۷۳
 -٢ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﺎل  ۴۴ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دارد و ھﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ) .ﻣﺠﻠﮥ
آرش ،۷۹ ،ص (۲۳
 -٣ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﮫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﺟﮫﺎد« دارد ،در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،از زﻣﺎن
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ راﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪ .درآن وﻗﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن در ﻗﻔﻘﺎز ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎھﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻧﺸﺮﯾﻪای ھﻢ
ﺑﺎھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﯿﺸﯿﻨﻪھﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺮان ،ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان ،۱۳۸۴ ،ﺻﺺ ۱۸۰ـ  (۱۸۱اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﻮرش ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻗﻔﻘﺎزی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﻣﺮز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد
و در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ وارد ﻧﻤﻮد .در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دوم ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر رواج
ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،رﺋﯿﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻗﺰوﯾﻦ» ،رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺠﺪد از آن در زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد را
از دﺳﺖ ﻧﺪاد ،ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳﺎواک اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﺳﺎزﻣﺎن
آزادیﺑﺨﺶ اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ص  ،۱۴۶ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص  (۲۱۵ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ رژﯾﻢ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۳۱

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد  ١و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ  ٢و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ رودﺳﺮی )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻋﺒﺪی(  ١ھﺴﺘﮥ اوﻟﯿﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ،ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪھﺎی
رﺿﺎﯾﯽ را ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﮫﻢ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص ) ۳۰۹ﺳﺎواک
ﺳﺎﺑﻘﻪ زﯾﺎدی از اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ داﺷﺖ و ﻣﺮﺗﺐ اﺧﺒﺎر وی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارﺷﮕﺮان
ﺳﺎواک ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص  .(۲۷۹زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۵۰ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎزه در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎم »ﻧﮫﻀﺖ آزادی« را ﻃﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪ .او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ »ھﻤﮥ ﻣﺎ اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﮫﻀﺖ آزادی و اداﻣﮥ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﺴﺘﯿﻢ« .ﻋﻨﻮان »ﺳﺎزﻣﺎن«
را ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺤﺚ ﻋﻨﻮان »ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ) .آﻧﺎن ﮐﻪ
رﻓﺘﻨﺪ ،ص۷۰ـ  (۷۱ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۵۰ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻨﮫﺎی آﻧﮑﻪ درﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻃﻼق ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ در اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ ھﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد .ﮐﻠﻤﮥ ﺧﻠﻖ ھﻢ
آﺷﮑﺎرا در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻔﮫﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ھﻢ
اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﻠﺒﻪ و ﺑﺎزاری ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺪرت ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.
 -١ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۱۷ـ دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ۳۹ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪۀ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج آﻣﺪ .در ﺳﺎل  ۴۰وارد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ آﺷﻨﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ در ﺳﺎل  ۴۱آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده و در
آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدن از اﺳﺎﻣﯽ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،در ﮐﻨﺎر
ﻧﺎم ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،از ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﺷﮫﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ،ص  .۵۷ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد در ﮐﺮج ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﺣﻤﺪی را ھﻢ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .درﺑﺎره وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .وی ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از زﻧﺪان،
ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
 -٢وی ﻧﻮادۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ اردﺑﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻣﺪرس ﺑﺰرﮔﯽ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،در
ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد و از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﭘﺪر ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ،
ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در زﻧﺠﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و از ﻣﻮﺟﮫﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﺋﻠﮥ ﭘﯿﺸﻪوری وی
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ او ،در ﺣﺮم
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ÷ ﻣﻘﯿﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺎﯾﺸﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﺴﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺧﻄﮥ اردﺑﯿﻞ در دوره ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺷﺮح ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻦ )ﺑﺮادر ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ( در ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺻﻞ و اﺳﺎس ﺑﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮد او ﺣﻠﻘﻪ زده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ اﺻﻐﺮ ﺑﺪﯾﻊزادﮔﺎن ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎﮐﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻓﺎم ،ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق،
ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در اواﺧﺮ دھﻪ
ﭼﮫﻞ ،ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد : ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن ،ﻋﻠﯽ
ﺑﺎﮐﺮی ،ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺴﮑﺮی زاده ،ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زاده،
ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ ،رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،و ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﺟﺪا
ﺷﺪن ﻋﺒﺪی ،و در دورهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﺎم وی را ﺣﺬف و ﻧﺎم
ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ھﺮدو از
ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻃﺒﻌﺎ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺳﺤﺎﺑﯽ از
رﺟﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺳﺨﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ او ھﻢ در
٢
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﻨﺸﻮرات ﮐﻨﮕﺮۀ ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﯾﺎدداﺷﺖ آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ( .ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ
داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﻮد .دوره ﺳﺮﺑﺎزی را در ﺟﮫﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط او را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺑﺮادر وی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻦ
ھﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب در
زﻧﺪان ﺑﻮد.
 -١وی اھﻞ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد و در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﭘﺲ از
آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .وی از ﺳﺎل ۴۷از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﻪ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ و
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن وی از ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۵۴آزاد ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺗﮫﯿﻪ ﺟﺰوات
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰوۀ »ﻣﺒﺎرزه ﭼﯿﺴﺖ« را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .وی ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از وی ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی او از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد) .وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ را ﮐﻪ او
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و ھﺴﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
اﯾﺮان «،از :ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ« ص  ۲۷ﭘﺎورﻗﯽ(.
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۳۲۲

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۴۴آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮوع،
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ .آﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺗﺎزهای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺳﺆال ﻣﮫﻢ
ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻊ دﻧﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی آن
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﯿﺴﺖ و در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﭼﻪ روﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .آﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﻦ داری را ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯿﺖ دﯾﺪه و ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺗﺎزهای ﺑﻮدﻧﺪ .راھﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ـ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ
رﺳﻤﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ از دﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺤﺚ ،و ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﻮﻧﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدرھﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ١ .در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،از ﻣﺘﻮن
ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻋﻼﻣﮥ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﻣﻮرد ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ٢ .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ً
از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن ـ ﻋﻤﺪﺗﺎ راه ﻃﯽ ﺷﺪه ـ
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻮد.
او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎزهای از دﯾﻨﺪاری و ﻣﺒﺎرزه ﭘﺪﯾﺪ آورد و آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺳﺎل  ۴۷ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﻤﺎس داﺷﺖ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ

 -١ﮔﺮوه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﺳﻤﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل آن ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺷﮫﺮت داﺷﺖ و ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﻧﻮﺷﺖ .وی در  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۵۱ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ )ﺑﮫﺮوز )ﻋﻠﯽ( ﺑﺎﮐﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ( در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻮن اوﻟﯿﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،از ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد
و ﻗﺪم در اﯾﻦ راه ﮔﺬاﺷﺖ.
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﯿﺜﻤﯽ در :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۲۰۶ـ .۲۰۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮھﺎی ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎی دﯾﻨﯽ از ﻣﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﺧﻮد آنھﺎ ،راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد .ﺳﺤﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ھﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد ١ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن در آن ﺳﺎلھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
۱ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺼﺤﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۴۰ـ  ۴۲در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺎﺧﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻃﺮﯾﻖ آﺛﺎر ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد؛ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺲ از ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ٢ ،آﻣﻮزشھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ روی ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد داﺷﺘﻨﺪ،
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺑﺎره
اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﺘﺎب او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ درون ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ را ﺧﻮد او ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب دھﺪ ٣ .اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن ﺑﻮد ﮐﻪ
راه اﻧﺒﯿﺎ و راه ﺑﺸﺮ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه ﻣﺎرﮐﺲ و

 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۳۲۳
 -٢اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در اﯾﻦ دوره رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮫﺎده وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۰
ﺗﺎ  ۵۲ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ھﺸﺖ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۲۲۶
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی وی روی ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص .۳۲
 -٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺮاب ﺣﻘﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ش  ،۱ص  ،۶۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص
.۲۱۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﻟﻨﯿﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ ١ .ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
اﻏﺮاق ﻣﻦ ﺻﺪ ﺑﺎر ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه را ﺧﻮاﻧﺪهام ٢ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ٣ .ھﻤﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن در
ﺣﮑﻢ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﮑﺮی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ٤ .اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۲ﻣﺤﻮر
اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ
از ﺳﺎل ۵۲و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻣﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﺎ )ﺑﺨﺶ ﭼﭗ ﺳﺎزﻣﺎن( از اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۲ـ  ۵۴رخ داد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم از درﯾﭽﮥ ﻋﻠﻢ و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آن از درﯾﭽﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و روزﻧﻪھﺎﯾﯽ از دﯾﺎﻟﺘﯿﮏ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ و
دورﻧﻤﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﻃﺒﻘﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻤﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ...ﭘﺲ از
ﮔﺴﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻧﯿﻤﻪ دھﻪ  ،۴۰ﮔﺴﺴﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ از او در ﻧﯿﻤﻪ دھﮥ ۵۰ﺑﻪ
٥
ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺿﺮوری ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺑﺤﺚھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﺟﮫﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه ﺑﻮد ،ذھﻦ آﻧﺎن را ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻃﻠﺴﻢ ﻋﻠﻢ و ﻣﺎدهﮔﺮاﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺪآﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎور دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﮕﺮش
ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن آن ھﻢ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و ﺗﻼش ﺳﺨﺖ ﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ راه در ﻣﺤﺪوده و ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪای ﮐﻪ اﻓﮑﺎر آن زﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و
در اﯾﻦ راه واﻗﻌﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن

 -١آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  .۱۱۱ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﺎزرﮔﺎن و ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه ،در ﺑﺎره اھﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص راه ﻃﯽ ﺷﺪه ،اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز و ﻣﻮﻟﺪ )ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد( و
ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺣﯽ« ﻧﺰد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص .۳۵
 -٢ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص .۷۹
 -٣ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص.۳۵۵
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۱۳۹
 -٥ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺷﻤﺎره  ،۱ص  ،۶۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص .۲۱۵

۶۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب آن راه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ھﻢ ﺟﺎذﺑﻪھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ  ١و رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﻧﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺎن را در ﻣﯿﺎﻧﮥ اﯾﺪآﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ
داده ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ از دل ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎدی
در ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻻﺟﺮم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رﻧﮓ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯽ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﺮ ﻣﻄﻠﺐ
ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ آﯾﻪای ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ در ﺑﺎره
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :راه ﻃﯽ
ﺷﺪه ،ﺧﺪا در اﺟﺘﻤﺎع ٢ ،ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻮﭼﮏھﺎ ،ذرۀ ﺑﯽاﻧﺘﮫﺎ ،ﮐﺎر در اﺳﻼم ،اﺳﻼم و ﻗﺮآن
راﺷﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ...وﯾﺘﻨﺎم در آﺗﺶ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم«...؛ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺪۀ ﻣﻌﺪودی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۴۷ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ...اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﻗﺮآن و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻘﺎدات اﻓﺮاد از ﮐﺘﺎبھﺎی آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ....ﻣﺎ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی آنھﺎ را
٣
ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«.
در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،آﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﻠﯽ در

 -١ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪھﺎ ،ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .ھﺴﺘﯽ و ﺟﮫﺎن ﻣﺎده و ﺣﺮﮐﺖ آن ﺗﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ھﻤﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﯽ دراﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ.
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﮑﯽ ھﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .درﺑﺎرۀ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﮫﺮام آرام ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ وی ھﻤﯿﻦ اﻧﺴﺠﺎم
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۴۰۳
 -٢ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺟﺸﻦ ﻣﺒﻌﺚ در ﺳﺎل  ۱۳۴۶در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮازﺟﺎن اراﺋﻪ
ﮐﺮد!.
 -٣ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ج  ،۳ص ۵۵۷ـ  ۵۵۸از ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۳۷

ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .آﻧﺎن ﺷﻤﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎ و
ﺟﺰوات ﻋﺮﺑﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎری از ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎ ھﻢ از ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺰوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻟﻔﺘﺢ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
١
ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﻠﯽ آن روزﮔﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺳﺮان
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ،روشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺮف در وھﻠﮥ اول ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ وﻗﺖ
ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ...ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را آن ﭼﻨﺎن ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن از آن آ ﮔﺎھﯽ دارﯾﻢ ٢ «.ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد
در ﺳﺎل  ۵۰در زﻧﺪان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ھﺴﺖ( .در ﺷﺮح آن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺜﻼ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﺋﻮ ﯾﮏ ﻣﻮﺣﺪ اﺳﺖ و ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد؛ در واﻗﻊ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﻣﺤﻮ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎﺋﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد .وی در ﮐﺘﺎب راه اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ )ص  (۲۴۱ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺪون
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،درک ﻋﻈﻤﺖ آﯾﺎت ﻗﺮآن ھﯿﭻ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺘﺐ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺳﺮخ ﻣﺎﺋﻮ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺒﺮ ﮐﺎﻏﺬی ھﺴﺘﻨﺪ ،دو ﻧﻮع ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻀﺎد« .ھﺮﺳﻪ ﮐﺘﺎب از
ﻣﺎﺋﻮ اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﻋﻀﻮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ
از ﻧﺎمﺑﺮدن از ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﺶ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ دﯾﻦ
را ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﺮﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺬھﺐ در آن
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ .در آﻣﻮزش
ﻧﺎھﻤﮕﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
 -١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص ۲۳ـ .۲۴
 -٢ھﻤﺎن ،ص.۷۵

۶۳۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻄﺮح
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺠﺮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺬھﺒﯽ و وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در آﻣﻮزش ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﺷﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
اﺧﺘﻼﻃﯽ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد«.
ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،از ھﯿﺌﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﻮد از ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻓﯿﺎض ﻗﺮآن ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ« ،ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی اﻧﺸﻌﺎب ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
ـ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
در ﺣﯿﺮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آنھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎﻓﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﺪک داﺷﺘﻨﺪ ١ «.ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ،ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن  ٢ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :راه ﻃﯽ ﺷﺪه ،ﺧﺪا در اﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﺸﻖ و
ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ وﺣﯽ ،اﺳﻼم ﻣﺒﺎرز و ﻣﻮﻟﺪ )ھﻤﻪ از ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن( ،ﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ( ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﻗﺮآن و ﺗﮑﺎﻣﻞ )ﯾﺪاﻟﻠﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ( ،آﯾﺎ اﻧﺴﺎن زاده ﻣﯿﻤﻮن اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﻮد ﺑﮫﺰاد( ،اﻧﺴﺎن و ﮐﮫﮑﺸﺎن )ﺟﺎن ﻓﻔﺮ(،
ﺣﯿﺎت ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﻨﺸﺄ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن )اﭘﺎرﯾﻦ( ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود )ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ( ،ﭼﮫﺎر
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ )اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ( ،دوزﺧﯿﺎن روی زﻣﯿﻦ )ﻓﺎﻧﻮن( ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺮدان ﻣﺠﺎھﺪ )ﺣﺴﻦ
ﺻﺪر( ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ درﺑﺎره وﯾﺘﻨﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﮥ اﯾﺮان )ﮐﺴﺮوی( ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد )ﻟﻨﯿﻦ( و

 -١ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص۴۱۵ـ .۴۱۹
 -٢در ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﻋﺒﺪی ،ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﯾﮏ ﮔﺮوه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی درﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از
ﺧﻮد او ،ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ و ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۳۹

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﺋﻮ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،اﺻﻼح ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ،آﻣﻮزش ﺧﻮد را از
١
ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ« و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮب ﺑﻮد از ﺷﺎﺋﻮﭼﯽ.
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در اداﻣﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ـ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺜﻤﯽ در ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۵۲ﺗﺎ  ۵۴ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ادوار ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
٢
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎز در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ اﺑﺘﺪا راه ﻃﯽ ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا و
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ راﺟﻊ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ ٣ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درﺑﺎرۀ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﺘﻮن ﻣﺬھﺒﯽ )ﻗﺮآن وﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ( از دﯾﺪﮔﺎھﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ،ﺑﺎز ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی
ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﺖ ّ
٤
ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﺴﺎن ﻧﺒﻮد.
۲ـ آﺛﺎر وآراء ﺳﺎزﻣﺎن

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺒﺎرزه اﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﮑﺘﺐ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن .در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﺎن ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮل ﻓﮑﺮی و
روش ﻣﺒﺎرزه از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آن روزﮔﺎر ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آن
اﺻﻮل را از ﻗﺮآن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺮاج

 -١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ) ۴۰ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد اﺻﻼح ﺷﺪ( در ﮐﺎرھﺎی
ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ،ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺷﺎﺋﻮﭼﯽ ،ﺟﺰوهای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در زﻧﺪان آن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۲۰۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ج  ،۱ص .۲۷۹
 -٣ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص .۴۰
 -٤ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص .۵۱

۶۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ دارد ،ﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ،ارﮐﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮورش ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن ،ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻇﮫﺎرات ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﺗﻮھﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎن ﺳﺎلھﺎ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ
و ﻣﺬھﺒﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ،ھﺮ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ:
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ٢ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﺷﮑﺎر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ  ٣ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ .ﺟﺰوۀ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۴۴ﺗﺎ  ۴۷ﺑﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﻨﯿﻒ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات ﺣﻖ ﺷﻨﺎس در ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ﺷﻤﺎره  ،۷۹ص ۲۴ـ ۲۵اﺳﺘﺪﻻل وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﻣﯽﺷﺪ آن را اداﻣﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ.
 -٢اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﻔﺼﻞ و ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد و ﭼﺎپ ﺷﺪ ھﻤﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد روﺣﺎﻧﯽ آن را ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -٣وی ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۲۰در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺪتھﺎ درس ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج
رﻓﺖ .ﺑﻪ دﻋﻮت ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ .وی ﻣﺪتھﺎ در ﻋﺮاق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص  .۴۲۲وی در  ۱۴ﺑﮫﻤﻦ
ﺳﺎل  ۶۰در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆول ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺗﮫﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در زﻧﺪان از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر ﮐﺮده ﺑﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ادﻋﺎ ﻧﺎمھﺎی ھﻢ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« و ﺑﻪ ﻧﺎم وی
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺣﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ھﻤﮑﺎری زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر داﺷﺖ و ﺑﺎرھﺎ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﺎری در زﻧﺪان و ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺸﯽ ﮔﺮوه ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ.
وی در  ۱۳۶۲/۵/۲۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺎﺳﺪاران در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در آﻣﺪ .ﺗﺮاب ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻠﺒﮕﯽ داﺷﺘﻪ و آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎل ۳۷ـ  ۳۸ﻧﺰد وی ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۴۱

ﻧﮋاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ١ .در واﻗﻊ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻨﺶ
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮد ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ روی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺟﻠﺪی درسھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻧﻮﺷﺖ ،در
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ را در ﺑﻐﺪاد  ٢و ﻧﺠﻒ در دﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص و ﺣﺘﯽ ﻃﻼب دﯾﺪه اﺳﺖ .وی ﺷﺮﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﭼﻨﺎن از دﯾﺪن آن ﺑﮫﺖ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده
ﺳﺎواک اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ آرم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﺪﻧﺎم ﮐﻨﺪ .وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪای ﮐﻪ آن را در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺬھﺒﯽ! اﻣﺎ او ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺛﻤﺮه ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﮫﺪای ﻣﺠﺎھﺪ اﺳﺖ ھﺮﮐﺲ
ﺣﺮﻓﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮن ﭘﺎک ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ «.وی ﭘﺲ از
آن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭼﺎپ آن در ﺑﻐﺪاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ٣ .آﻗﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب را ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﯽﺑﺮد و اﻣﺎم ھﻢ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﺑﻪ اﺷﺎره از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻧﮑﺮدم ٤ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۹و ۵۰ھﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی
ھﻢ از اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺎد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ را

 -١آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص.۴۰۷
 -٢ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺑﺎ ﭘﻮل ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﺳﻼم و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ص .۵۶
 -٣اﺳﻼم و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ص .۵۷
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص  .۳۱۵ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی اﺷﺎره ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی آنھﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﮑﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮑﯽ ازﺧﻮد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  ۲۲۷و ﭘﺎورﻗﯽ ھﻤﺎﻧﺠﺎ .درﺑﺎره ﻣﻮاﺿﻊ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺳﺎل۵۶
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ص ۷۶ـ .۷۷

۶۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ ١ .از ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺪﻓﺶ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن
ﺑﻮد .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ
دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۶در ﮐﺎﻧﻮن
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری درس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺳﺎواک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ٢ .ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد اﻓﮑﺎر ﻣﺎدی در ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮده و در ھﻤﺎن
ﻋﺮاق اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﺎ ﺳﺮان
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،از

 -١ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز ورود آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺟﺰو اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺑﻮدم .در ھﻤﺎن اﯾﺎم ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ آﻗﺎ از ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻓﺮودﮔﺎه و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﺎم را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺪھﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻠﻔﻦ زد و
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎآﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص .۳۶۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص  ،۶۹ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﻮده و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺤﺚ
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻔﺎﺗﯽ :آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺖ و
آﻣﺪش ﺑﻪ ﻗﻢ و ﺗﺪرﯾﺲ در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺎب »ﺷﻨﺎﺧﺖ« را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪای داده
ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ش  ،۱۹۹ص  ۱۱۷روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ،اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻈﺮش راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را در داﻧﺸﮑﺪۀ
اﻟﮫﯿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم .اﯾﺸﺎن ﻋﻤﺎﻣﻪاش را ﺑﺮداﺷﺖ ،روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ دارم ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ) .آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  (۴۲۹آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی
ھﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻦ اﻇﮫﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ اوﻟﯽھﺎی آنھﺎ ﺑﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ،ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن ﺑﭽﻪھﺎی ﺑﺪی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ
آﻗﺎی ﻧﻮری؟« .ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺗﻨﺪی ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ص .۹۱
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۱ص ) ۳۸۶زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﮐﺎر ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺟﺰوات ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ( .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی
در ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ﺻﺺ ۵۶ـ .«۵۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۴۳

اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺟﺰوه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰوه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﮫﺎی اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺟﺰﺋﯽ آنھﺎ را
ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل ﺟﺪی ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوات ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻢ
داده ﺷﺪه ﺑﻮد و او ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آنھﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد و در ﺳﺎل  ۴۸ﺑﻪ ﻣﻦ )و اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦھﺎ ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ھﻤﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﺴﯿﻢ ﭼﯿﻨﯽ
اﺳﺖ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ١ (.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
داﺧﻞ زﻧﺪان رﻓﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻗﺎی ﻋﺴﮑﺮاوﻻدی آن را ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ھﻢ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۵۲ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺑﮫﺮام آرام
و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﻪ او داده ،ﺷﺮﺣﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮل دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را در
آن آورده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﺤﺘﻮای آن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﺻﻞ ﺗﺰ و آﻧﺘﯽ ﺗﺰ و ﺳﻨﺘﺰ را در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﻓﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن وﺻﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ٢ .آرﻣﺎﻧﯽھﺎ )ھﻮاداران ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ( ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را
رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،در اﻧﺘﻘﺎد از آﻧﺎن ،ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
درﺑﺎره ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎ ...در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﻧﻄﺒﺎق دھﺪ ...اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﺰوۀ
ﻣﺰﺑﻮر را ﭼﮫﺎر اﺻﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ و ﭘﺎورﻗﯽھﺎی آن را آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻠﯽ
٣
ﮐﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را اﻣﻮری ﺟﻨﺒﯽ و ﺿﻤﻨﯽ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺘﺎب راه اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ  ٤ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد
اﺳﺖ  ٥ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮریھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛  ١ﺑﺎ اﯾﻦ
 -١ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص  .۳۲۶ ، ۳۰۸ﻣﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻖ ،ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﻮع ﭼﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﻪ
ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﻋﺸﻖ ،ص .۳۵۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص۲۳۷ـ .۲۳۸
 -٣ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮا ﭘﯿﺶ ...ص ۳۷ـ .۳۸
 -٤ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻗﺬاﻓﯽ ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۳۹۴
 -٥آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد دارم ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ او ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻓﺰوده ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻟﺒﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ٢ (۱۳۱۴در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻢ زدﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
ﺳﺎزﻣﺎن در اداﻣﮥ راه ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﺤﺼﻮر در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ »راه
ً
ﻃﯽ ﺷﺪه« ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ھﺴﺘﯽ را ﻋﻤﻼ ﺑﻪ دو ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﺎده را ﺣﺎﮐﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﮫﺎن ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدی اﺳﺖ )اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ( و ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﻣﺎدی ﺑﺎ روش ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺖاﻧﺪ و ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ در ھﺮ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیھﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺳﺎس اﺳﺘﻮار ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﺳﺮوﮐﺎر ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدی اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪیھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ
٣
آن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.
در واﻗﻊ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﻠﺐ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﻟﺤﻨﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺘﺎب ﺑﺒﺮھﺎی ﮐﺎﻏﺬی ،ﺳﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
ﭼﯿﻦ آﻣﺪه و ﺿﻤﻦ آن روشھﺎی ﻣﺎﺋﻮ در ﻣﺒﺎرزه آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ :رﻓﯿﻖ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﻪ
ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ و ﮐﻨﻪ آنھﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺒﮫﮑﺎران ﻣﺮﺗﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاب دادار ﯾﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از زﻧﺪهھﺎ ﮐﺎر رﺿﺎرﺋﯿﺲ
ﻃﻮﺳﯽ ،و ﻋﻠﯽ اﺳﭙﮫﺒﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎ وی ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی از
ً
ﺗﻄﻮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪم .اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد در آن ﺳﺎلھﺎ و اﯾﺎم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺆﻟﻒ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،و ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد .ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر او ﻧﺪارد .و او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رازدارش را ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 -١راه ﻃﯽ ﺷﺪه اﯾﻀﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم »رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن« و ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺗﺒﺮﯾﺰی )اﺳﺘﺎد
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ( ھﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۲۶اﯾﺮاد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﭼﺎپ ﺳﻮم آن ﮐﺘﺎب
و ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ آن  ۱۳۳۸ش ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٢درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۵۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﯾﺸﻪھﺎی ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎی ﻣﮑﺘﺒﯽ در روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ص۳۳ـ .۳۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﻣﻔﺘﻮن ﻇﻮاھﺮ ﮔﺮدﯾﻢ ...رﻓﯿﻖ ﻣﺎﺋﻮ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺒﺮ ﮐﺎﻏﺬی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ١ ...در
اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﭼﮫﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺮآﻧﯽ در اﺛﺒﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن ـ
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ در اﺻﻞ از ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ھﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ و دﯾﮕﺮان
ھﺮﮐﺪام آن را ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺘﺐ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ۱ :ـ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺳﺮخ ﻣﺎﺋﻮ۲ ،ـ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺒﺮ ﮐﺎﻏﺬی ھﺴﺘﻨﺪ؛ ۳ـ دو ﻧﻮع ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﺘﻀﺎد ٢ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،اﯾﻦ اﺛﺮ ،در ﭘﯽ ﮐﺘﺎب راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﺪۀ آن ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  ۲ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ
راه ﺑﺸﺮ )راه ﻋﻠﻤﯽ( در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮﺳﺪ .راه اﻧﺒﯿﺎء راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و راه ﻋﻠﻢ ،راھﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ
از زﻣﺎن ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺒﯿﺎء ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ «.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ
راه اﻧﺒﯿﺎء اﻋﺘﺒﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آن را ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﻠﻢ ـ آن ھﻢ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ـ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ ـ ﮐﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ ـ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اوﻟﯿﻦ ﺟﺰوۀ ﮔﺮوه را ﮐﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی
ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺑﺤﺚھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮوه ﻣﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدم و ﭘﺲ از آن ﺟﺰوۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﮫﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ و ﺟﺰوۀ راه اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺗﺪوﯾﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻌﺪا ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪﯾﺪ آن درآﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ «.ﺟﺰوۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ در واﻗﻊ،
ﺧﻼﺻﮥ ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺎت ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﻨﺸﺄ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن از اﭘﺎرﯾﻦ ،ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﮐﺘﺎب از ﮐﮫﮑﺸﺎن ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﺎن ﻓﻔﺮ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١راه اﻧﺒﯿﺎء ،راه ﺑﺸﺮ ،ص .۵۰
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۹۶
 -٣ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص .۲۸

۶۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﻤﺎرآﺛﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺳﺨﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎده
و »راه ﺧﺪا« و »راه ﺗﮑﺎﻣﻞ« ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻔﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﺷﯿﻔﺘﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﻮد ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺎﺋﻮ ھﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺴﺎزد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻋﻮض ﺷﻮد .اﮔﺮ راه ﺧﺪا ھﻤﺎن راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺎﺋﻮ ھﻢ
در راه ﺧﺪا ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﭼﻮن در راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد در راه
اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در آﯾﻪ ﺳﻮم ﺳﻮرۀ ﺟﺎﺛﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﻧﮕﺎه اول ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺿﻤﻨﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
َ َ ََۡ َ َۡ ۡ ۡ َ
١
ٗ ََ ََۡ ُۡ
ٱ�س� ٰ ِم دِينا فلن ُ�قبل مِنه﴾ ]آل
ﻧﺪارﻧﺪ« .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﴿ومن يبتغِ �� ِ
ﻋﻤﺮان .[۸۵ :ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:ھﺮ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺳﻼم )ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺧﻮدﺳﭙﺎری ﺑﻪ راه ﮐﻤﺎل( دﯾﻨﯽ
)راه رﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد( ﭘﺲ ھﺮﮔﺰ از وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﮕﺮدد )ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺣﻖ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرھﺎ ﺣﺎﺻﻞ و ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( و در آﺧﺮت )ﻋﺎﻗﺒﺖ ،در آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻣﺠﻤﻮع در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ درو ﮐﺸﺘﻪھﺎﺳﺖ( از
زﯾﺎﻧﮑﺎران اﺳﺖ« ٢ .در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻦ ﻣﻘﺒﻮل
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ راه ﮐﻤﺎل ﯾﺎ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ـ آن ھﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮح آن آﻣﺪه ـ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان راه ﺧﺪا ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب راه اﻧﺒﯿﺎء از زﺑﺎن ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﭼﯿﺴﺖ؟ درک ﻋﻤﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﮫﺎن و
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮐﮫﻨﻪ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آنھﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻧﻮ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ...ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ و رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ...و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ
اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ )اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ( ﭘﯿﺮوزی ﻧﻮ و زوال ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮐﮫﻨﻪ را ﺟﺒﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ...ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ

 -١راه اﻧﺒﯿﺎء ،ص .۲۷
 -٢ھﻤﺎن ،ص.۱۹۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و آن
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﻮادث ﺑﯽﺳﺮوﺗﻪ و ﺑﺪون ﺟﮫﺖ و ھﺪف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﮫﺘﻪ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ .ﻧﺒﻮغ ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻮق ﺷﻮاھﺪ ﻣﮫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮐﮫﻨﻪ زوال ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻧﻮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آنھﺎ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﭽﻪ او اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﻣﯽداده اﺳﺖ ﺟﺒﺮی و ﺿﺮوری
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻻ دﯾﮕﺮان ھﻢ از زوال ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻣﯿﺪ ﻓﺮاوان ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن راﺳﺘﯿﻦ
ﺟﮫﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺣﻖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ارﺗﺠﺎع ،درک ﻋﻤﯿﻖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده
١
اﺳﺖ و ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ در ﺣﺎل ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن اﺳﺖ«.
درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ۴۹ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ و راه
اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ را در ﯾﮏ ﺟﺰوه ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
دورهھﺎی آﻣﻮزش را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ٢ .اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوۀ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎد از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد )ﻣﺤﻤﺪ( ﻋﺴﮑﺮیزاده
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎ راه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ آن ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد،
ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺰوهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب دﺳﺘﻤﺎﯾﮥ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب
دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم ﻗﺮآن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رﺟﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ٤ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺣﺴﯿﻦ

 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۹۵
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ص.۴۰۰
 -٣اﺣﻤﺪ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﮔﺰارشھﺎی ﺧﻮد از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﺐ از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن،
ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ ﻣﻮرد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اھﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﮕﺮان
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص.۳۴۰
 -٤در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎز ﺑﺤﺚ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺗﻠﻔﯿﻖ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ
اﺳﻼم ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎدھﺎی اﺻﻮﻟﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ

۶۴۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

روﺣﺎﻧﯽ ،وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درﺑﺎرۀ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ .اوﻻ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه« ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﺻﻮل ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ...و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮫﻢ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﻗﺮآن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺰوۀ ﻣﺒﺎرزه ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺰوه ﮐﺎر ﻋﺒﺪی ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺰوۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺎل  ۴۷ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ
و از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ .وی در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﺎ رد ﻣﺒﺎرزات رﻓﻮرﻣﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺣﺮﮐﺖ
دادن ﺑﻪ ﺗﻮدهھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه را ﮐﻪ
ھﻤﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ٢ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زرﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ
ﺟﺰوهای ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ھﻢ
ﻋﺒﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺒﺎرزه ﭼﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﻮالھﺎ را ﺟﻮاب ﻣﯽداد .در آن ﺟﺰوه ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻧﻊ راه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮ
را ﺑﺮﻣﯽدارد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ و ﯾﮏ داﻧﺶ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را آﻣﻮﺧﺖ و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ٣ «.ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﻮﺷﺘﻪ وی ،رﺟﻮی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب» ،آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ را زﯾﺮﺑﻨﺎ و آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را روﺑﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد«.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:آﻧﮫﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۲۰۲
 -١از ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد .۲/۱۵ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﮑﺘﺐھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
راﻧﺪه ،و رھﺴﭙﺎر ﻣﻮاﺿﻊ ارﺗﺠﺎﻋﯽ« ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﻗﺮآن ،ص  .۱۲واﻗﻌﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺰوهای از »ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﺑﻪ »دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم ﻗﺮآن« ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ .در ﻧﻮع ﻣﺘﻮن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺮﮔﺎه از »ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ« ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درص  ۷۳ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﻄﺒﻪ  ۲۳۴ﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون درک ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯽ ﺑﺮد.
 -٢ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎل اﯾﻦ دوره در ﺳﺎل  ۴۷ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ
درﺑﺎره »ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺒﺎرزه در اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﻼم« داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﺮح
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭼﻪ رواﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه دارد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص  ۳۴۱ﻗﺒﻞ
و ﺑﻌﺪ از آن( .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺄﮐﯿﺪ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم دارای اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی
اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص ۱۹۰ـ .۱۹۱

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۴۹

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ...در آن زﻣﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ دو ﻧﻮع ﺣﺮف دارﻧﺪ :ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﺮفھﺎی ﺿﺪ دﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺰﺧﺮف اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﺮفھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺪرت را در ﭼﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻌﻠﻮم و آداب
دان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮدهھﺎ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و اﻧﻘﻼب راه ﺑﯿﻨﺪازد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ١ «.در
دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ..
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ
اﻧﻘﻼب ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ...ﻣﺎ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دارای ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﺣﻠﻪای
٢
ھﺴﺘﯿﻢ و آن ﻣﺤﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ«.
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎل ۱۳۴۱در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم
ﻣﺒﺎرز و ﻣﻮﻟﺪ داﺷﺖ ،درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﯾﺎد ﮐﺮده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﯾﺎ اھﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﯿﻢ ،روش آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﻢ و
روش ﻣﺒﺎرزه )ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ( را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺳﺮ در ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت و
ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﮑﺘﺐ آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﮑﺮی و ﺣﺰﺑﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﻮدهایھﺎ ھﯿﭻ دﺳﺘﮥ
٣
دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻓﮑﺮی ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
»ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن آن در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ و از ﻧﻮع اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ...
از اﯾﻦ رو ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم را از ﺣﺸﻮ و زواﺋﺪ و ﭘﯿﺮاﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض
ﺷﺪه ﭘﺎک ﮐﺮد ...اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
آن از ﻋﮫﺪهاش ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،اﮔﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد
ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﺤﺮاف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۸۸
 -٢دﻓﺎﻋﯿﺎت ،ص  ۱۱۶ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص .۲۰۰
 -٣اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻮﻟﺪ ،ص ۷ـ .۸

۶۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﻇﯿﻔﮥ ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
آن را اﻓﺮاد دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ و ﺷﯿﻔﺘﮥ اﺳﻼم و آزادی ﻣﺮدم از ﻗﯿﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ« ١ .وی در اداﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم
اﺻﯿﻞ و ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪ را از ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻻل آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و آن ھﻢ
ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻘﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ اﻣﺮوز اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد .ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻮل ﭘﻨﭽﮕﺎﻧﮥ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج و اﺋﻤﻪ ھﺪی† ﻧﺒﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﮫﺪی÷ ﻧﯿﺰ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و روی آن ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورد ،ﻟﯿﮑﻦ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ ...ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﺻﻞ اول و
در واﻗﻊ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺪم روح ﺑﺮ ﻣﺎده را رد ﻣﯽﮐﺮد ...ﻟﯿﮑﻦ اوﻻ
اﺻﻮﻻ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﺗﻀﺎد را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﺻﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ
٢
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮﯾﮋه از ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺛﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ،
آﺛﺎری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﻟﻌﺎب اﺳﻼﻣﯿﺖ ﺑﺮ آنھﺎ زده ﺷﺪه ﺑﻮد .در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه آﻧﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
داد ،اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻘﻼبھﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭼﭗ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﺎذﺑﮥ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در آن زﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﯿﻒ

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب( ،ص.۴۳
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۴۷

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۵۱

ﻣﺬھﺒﯽھﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎذﺑﻪھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
در اﺳﻼم و ﺗﻔﮑﺮات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد ﭘﺮﺳﯿﺪم:
ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آنھﺎ اﺻﻮل دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻣﺎ ھﻢ ﻗﺒﻮل
دارﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺑﺎ ،اﺻﻞ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼ از ﻣﺎ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﺮاﮐﺘﯿﮏ ھﻢ در ﯾﻮﻧﺎن
١
اﺻﻞ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و اﺻﻼ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺪارد .اﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ«.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد .آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در رأس آن ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﭼﭗ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻢ و اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﻧﻮﻋﯽ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﮏ ﻗﺪم از ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه« آن ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﯾﺎروﯾﯽ آﻧﺎن و
ﭘﯿﺮوزی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
را در ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮروی ،ﭼﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎزاری ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ آﻧﺎن در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .و در واﻗﻊ ،درﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺻﻠﯽ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﭘﺬﯾﺮش دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ درﺑﺎره ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﯾﺪهھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺤﺚ
 -١از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ج  ،۱ص  .۳۴۰وی در آﻧﺠﺎ ﺷﺮﺣﯽ از ﮐﺎرھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎدرھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ و آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.

۶۵۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

زﯾﺮﺑﻨﺎ ـ روﺑﻨﺎ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺑﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ
َ َ
ﺑﺎره ،آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺑﺎرۀ آﯾﻪ ﴿ َول ۡو�
َۡ ُ
َ ۡ َ
َ ۡ َّ
ۡ
َّ َ َ
ت ٱ��ض﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۲۵۱ :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ :اﮔﺮ
د� ُع ٱ�ِ ٱ�َّاس َ�عض ُهم ب ِ َبع ٖض لف َسد ِ
ﻧﺒﻮد دﻓﻊ ﮐﺮدن )ﻧﻔﯽ( ﺧﺪا ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﯾﮕﺮ )ﻃﺒﻘﻪای ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ( ﺗﺒﺎه
ﻣﯽﺷﺪ زﻣﯿﻦ )ﻓﺴﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻘﺮض ﻣﯽﮐﺮد( وﻟﯽ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮاﻣﺖ
١
دارد .از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آن ھﻢ از درون ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﯿﮑﺎریھﺎ ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :ﺟﺰوۀ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪۀ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و
آرﻣﺎنھﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺒﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺒﺎرزۀ اﺿﺪاد ،ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ،وﺣﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را
٢
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽداد( ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد«.
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه ﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﻧﻘﻼب ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ذھﻦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ
ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﮐﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ او در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد ـ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﮫﺎم رژﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎ ﻣﺤﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ؛ وﻟﯽ دارای اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ » ِﻋﻠﻢ اﻧﻘﻼب« زﻣﺎن را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻠﻢ و ﺗﺌﻮری و داﻧﺶ ﺑﺸﺮ در اﺛﺮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج و ﮐﺎر )ﻋﻤﻞ( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ...ﻋﻠﻢ اﻧﻘﻼب زﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ
و روش اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ٣ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﯾﻦ
ِ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد و ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮥ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :راه اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ ،ص.۶۵
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص ۱۴ـ .۱۵
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎت ،ص .۵۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۵۳

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی و ﮐﻮﺑﺎ« ١ .در واﻗﻊ ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﺷﻌﺮی ﮐﻪ در
زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،از
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽھﺎ ،ﺑﺨﺎراﯾﯽ و اﻣﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﺎز از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و
ﻣﺤﺮم ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .آﻗﺎی ﺑﺠﻨﻮردی ھﻢ در زﻧﺪان از ﻣﺴﻌﻮدرﺟﻮی ﮐﻪ از ﮐﺎدرھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ دﯾﻦ و اﺳﻼم ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮدش را دارد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ٣ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻨﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ھﻢ از رأس آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
٤
ﻣﯽﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺎورھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﯾﻨﯽ اﯾﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ازآن »ﺷﻨﺎﺧﺖ« آﻏﺎز ﮐﺮدن و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ »ﺗﮑﺎﻣﻞ« را
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدن ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ در واﻗﻊ دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ھﺴﺘﻪ
و ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ھﺴﺘﮥ آن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﭘﻮﺳﺘﮥ آن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
از دﯾﺪ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻨﺼﻒ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده از ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ در
زﻧﺪان ﺑﺎ اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ ھﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ او ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮان،
ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺣﻤﺪ زاده ﺑﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﮥ اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
دارﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﮥ اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
٥
ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ھﺴﺘﮥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

 -١آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۹۱
 -٢اﺻﻞ ﺷﻌﺮ از ﯾﺰدان ﺣﺎج ﺣﻤﺰه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ آن را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻮﯾﺎن و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ را در آن اﻓﺰود .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص.۸۴
 -٣ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ص .۱۴۷
 -٤آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۲۰۳اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی در زﻧﺪان ﺑﻪ رﺟﻮی ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ او ھﻢ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﻧﺪاده ﺑﻮد.
 -٥آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۷۹ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﺪام ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺷﮫﺎدت را در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد اﯾﺮاد ﮐﺮد.

۶۵۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ھﻢ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﺴﺎرت آﻧﺎن ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ـ در اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
)ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﺳﻼم( از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن آنھﺎ )ﺗﻌﺒﯿﺮ( ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآن و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و )ﻋﻠﯽ( ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ آنھﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻘﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ً
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﯽآن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﺳﻤﯽ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻨﮥ اﻟﻠﻪ را ﮐﻤﺎ
ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ...اﯾﻦ ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﯿﻌﻪ زداﯾﯽ و ﺧﻠﻊ ﻗﺪاﺳﺖ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺑﯽﺷﮏ
١
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رادﯾﮑﺎل ﻋﺼﺮ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ً
ً
و ﯾﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر را درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺧﯿﺮا در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از آﻏﺎز ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ اﺳﻼم
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﻖ
ﺷﻨﺎس از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .وی اھﻤﯿﺖ دﯾﻦ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از اﻧﺠﯿﻞ ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ» :ﻣﺎ از ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را درﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﻨﺪ« .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺬھﺐ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاﻓﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺎلھﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺧﻠﻮص اﯾﻦ راه ،ﮐﻮﺷﺸﯽ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
از اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺰوات ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎ و
اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﺘﺎھﺎی اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺛﺮ در آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۵۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﯿﺒﯽ در
 ۱۷۶ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎ ھﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۵۳در ۱۳۵
 -١اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ص ۲۶۶ـ .۲۶۷
 -٢ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش ) ۷۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ(۲۰۰۱ ،

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و
اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻮم آن )ﻣﺮداد  (۱۳۵۳در ۱۱۰
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰوات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ؛ در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺳﻪ
ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺒﺎر آن درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺗﮫﺮان،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪۀ ﻣﺘﻌﮫﺪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺮای  ۱۰ﺷﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻣﺰدوران رژﯾﻢ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورﻧﺪ؛ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎک و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده و ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ .اﺧﺒﺎری ھﻢ
درﺑﺎره ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺠﺎھﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ،ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
۳ـ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و آن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس در
ﺑﺎرۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از آﻏﺎز اﻣﺮ آﺧﻮﻧﺪﯾﺴﻢ و
دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ«  ١اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن:
ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ از دو زاوﯾﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻓﮑﺮی؛
دوم ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ.
ارﺗﺒﺎط ﻓﮑﺮی :ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ـ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ آنھﺎ
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ـ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ،
اﻣﺎ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻮزوی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎور آﻧﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺷﺖ .از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻧﺴﻠﯽ از اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ
ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮیھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﻼم ﮐﺮده،
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﻨﯽ دھﮥ  ۲۰و ،۳۰اﻋﻢ از آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ در ﻣﺠﻼت ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻇﮫﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ از اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺻﺤﻨﮥ دﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،اﯾﺪهآلﺷﺎن ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد .آﻧﺎن
ﺑﻪ ھﻤﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﺳﻮۀ آﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
 -١ھﻤﺎن.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮﯾﺪن از روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﺷﺎرات ﮐﻮﺗﺎھﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ،در ﺳﺎلھﺎی۴۶ـ  ۴۹ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از آ ﮔﺎھﯽھﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن داﺷﺖ .ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻗﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ھﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺤﺎﺑﯽ از ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴۹ھﻤﺮاه ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ داﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﺎ
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ و ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ و دﯾﮕﺮان ﺟﻠﺴﻪ ھﻔﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ زود آﻗﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮات ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن ﺣﺮفھﺎی ﺳﺎده
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺻﺪد
اﺛﺒﺎت دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﻓﻠﺴﻔﯽ آﻧﺎن ﻧﭙﺨﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن از ﻟﺤﺎظ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آنھﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻮد ١ .ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد
و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮد .آﻗﺎی
ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮاﺗﯽ داﺷﺖ .ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﮐﻪ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در
ﺳﺎل  ۵۴ﺗﺎ ﺷﺐ آﺧﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﮫﺮام آرام
ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد آنھﺎ را از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ ٢ .آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص روﺣﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺻﻨﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻢ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد ٣ «.ﻧﻈﺮ
 -١روز  ۲۹ﻣﮫﺮ  ۸۹اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺧﺒﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد در
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ازآن اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪ ودرﺑﺎره ﮐﺘﺎب راه ﺣﺴﯿﻦ÷ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺪم .آن وﻗﺖ ﻧﺰد
آﻗﺎی ﺳﺤﺎﺑﯽ رﻓﺘﻢ و ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﻔﺘﻢ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻢ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ،اﻣﺎ روی آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ درﺑﺎره رواﺑﻂ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :آنھﺎ ﺑﺎ وی
ﺧﻮب ﻧﺒﻮدﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺶ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ وﺿﻊ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
زﻣﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص .۳۲۵
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۲۲۲

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۵۷

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد روﺣﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آن
زﻣﺎن را ،ﻣﻨﮫﺎی آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،اﻓﺮاد رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﮑﺎر آﻧﺎن را ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ١ .ﻧﻔﺲ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ھﻤﺎن آﻏﺎز
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻓﺘﺎد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد و در ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﺰاری از آن
اﺳﺖ ٢ .آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون و درون زﻧﺪان ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ داﺷﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻮراک
ً
ﻓﮑﺮی ﺑﺪھﺪ و ﮐﻼ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ٣ «.ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»آنھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ از ﺷﯿﻮۀ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ
ھﺸﺪار داده ،ﮔﻔﺘﺪ :ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯽ ،اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ« ٤ .ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ در
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺳﺮﺧﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺣﻤﺪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻮرد
ﺳﺮزﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٥ .ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی

 -١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص ۳۷ـ .۳۹
 -٢ھﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎس ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس دو
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﻋﺮاق ،ﺑﺎ اﻣﺎم ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
از ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻨﯿﻒ
ﻧﮋاد ،آن ھﻢ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ در ﺳﺎلھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ و ﻋﻠﯽ
ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﻤﺎسھﺎ و دﻋﻮتھﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮ روی ،و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط
ً
ﻓﮑﺮی ،از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺲ .ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس از
اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ از ﺑﺮﺧﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﺮداﺷﺖھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ »در ھﻤﺎن
زﻣﺎن ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح آن روز ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼم را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ« .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﻧﺸﺮﯾﮥ ھﻔﺘﮕﯽ ﭘﯿﮑﺎر ش  ۲۸ ،۷۷ﻣﮫﺮ .۱۳۵۹
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۳۶۸
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی ،ص  ،۳۵ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٥ﻗﺪرت و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻃﺎھﺮۀ ﺑﺎﻗﺮ زاده ،ص .۳۹

۶۵۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
١
ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ اﻓﮑﺎر ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ دوﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎھﺮ ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺣﻮزوی ،ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﺑﻪ
رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪھﺎ را ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ دوره ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ آﻧﺎن ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﻪ اﻓﮑﺎر رﺳﻤﯽ ﺣﻮزوی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ وﯾﮋۀ ﺧﻮﯾﺶ را داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی درﺑﺎره
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه در زﻧﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ را
ً
اﺑﺪا ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎ و ﻋﺒﺎداﺗﺸﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﻘﻠﯿﺪ و رﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۵۰وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ
ﻧﮋاد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ وارد ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ
ﺑﭽﻪھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﺿﻮ را
ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز را ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ،وﻟﯽ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ٢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۴ـ  ۵۵ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و از آﻣﻮزشھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ رﺳﺎﻟﻪای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اول داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ :ﻣﻦ دو ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻﻧﺸﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺳﻼﻣﯽ
دارد ،ﻋﺒﺎدات را ﻏﻠﻂ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻦ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ
زﻧﺪان رﻓﺘﻢ وﺿﻊ آنھﺎ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آنھﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
رﺳﺎﻟﻪھﺎ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ،رﺳﺎﻟﻪ را ﻋﻤﻞ

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص .۸۷
 -٢درﺑﺎره ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  .۱۴۸ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪھﺎ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ...ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت ،اﮔﺮ ﺷﻨﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮوﯾﻢ،
ھﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶﺗﺮ« آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۱۹۸

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۵۹

ً
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ در ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ اﺻﻼ رﺳﺎﻟﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ً
١
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﻤﺲ ،زﮐﺎت و ﺗﺠﺎرت ھﺴﺖ؛ ﻣﺎ اﺻﻼ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،اﻣﺎ
٢
ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻮدش ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﯿﮑﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻋﺘﻘﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ آنھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮد و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و دﺳﺘﻮرات آن و ﻧﻪ ھﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ .ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ راه ﺧﺪا و ﺳﺪ راه
ﺗﮑﺎﻣﻞ ھﺴﺘﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ...ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽاش ﻗﺒﻮل
داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺸﺎن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺸﺮک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در
راه ﻣﺮدم و ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺳﺪ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران وﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران را ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ادﻋﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راه ﺧﺪا و راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ« ٣ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺘﻮﻧﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد.
٤
در ﻣﺠﻤﻮع ،اﻟﻘﺎی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﮑﺴﺮه از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دورهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ،
دﺷﻮاری ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺣﻞ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ راﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ،آﻏﺎز ﺗﺤﻮل در ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﻃﻊ و ﺟﺪی ﺑﻮد.
 -١ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،ش ۷ ،۱۲ﻣﺮداد  ،۱۳۵۹ص ۱۲ـ .۱۳
 -٢آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص.۵۷
 -٣از ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص.۳۰۲

۶۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ :اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۵۰آﯾﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ و اﺣﻤﺪ ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی  ١از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آﻧﺎن آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .اﻣﺎ ﭘﺲ ازآن ﺳﺎل  ۵۰و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
وﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ در وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ آﺷﮑﺎرﺷﺪ .زان ﭘﺲ و ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از
آن ،ارﺗﺒﺎطھﺎ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﺒﺎط
آﻧﺎن را ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﺨﻦ او ﮔﻮش ﻣﯽداد ،ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺑﺎزار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﺟﺪی
٣
اﻧﺠﺎم دھﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﺮﺷﻮق آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﮥ ﺳﯿﺎھﮑﻞ
در اﺳﻔﻨﺪ  ۴۹ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .در واﻗﻊ،
ﮐﻤﮏ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ »وﺣﺪت در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ« ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ )در ﺧﺮداد  (۵۱اﻃﻼﻋﯿﻪای
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ داد.
اﯾﻦ روﯾﻪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺴﺎﻧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ در زﻧﺪان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻻﺟﻮردی ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺪان
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮو ﻏﻠﻄﯿﺪن در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ.

 -١وی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﺒﺮی اﯾﻦ دوره ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﺮ از
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم« وﮐﺘﺎب »ﺗﻘﯿﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در اﺳﻼم« ﺑﻮد .وی ﭘﺪر زن ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی ﯾﺎد
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
 -٢ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ در :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص۶۶ـ .۶۷
 -٣آﻗﺎی ﻣﯿﺜﻤﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را وامھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽداد و آنھﺎ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ! ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ) ۳۹۴ﻃﺒﻌﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺪارد(.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۶۱

اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ،دﯾﺮﺗﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .دﻟﯿﻠﺶ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن و
اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﺮﺧﻮرد دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  ١و اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ
ﻣﻮاﺿﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
در اﺻﻞ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،رﺑﻮده ﺷﺪن ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ  ۹ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﺜﯽھﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ٢ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راهھﺎی ﻧﺠﺎت آﻧﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ اﻣﺎم در
ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺴﯽ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﮐﺴﯽ ﺟﺰ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد:
َّ ُ ۡ ۡ َ ٌ َ َ ْ
َۡ
ُٗ
ام ُنوا ب ِ َر ّ� ِ ِه ۡم َوزِد�ٰ ُه ۡم هدى] ﴾١٣اﻟﮑﻬﻒ ،[۱۳ :اﻣﺎ اﻣﺎم آنھﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
﴿إِ�هم ف ِتية ء
ﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ٣ .در واﻗﻊ
ِ
رﺑﺎﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻌﺜﯽھﺎ رو ﺑﺰﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﻌﺜﯽھﺎ آدمھﺎی ﻋﻮﺿﯽ و واﺑﺴﺘﻪ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارم از آﻧﺎن ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﻢ ٤ .ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺠﺎت
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﺮ او
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪای ھﻢ از ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﺮای ﺷﺨﺺ راﺑﻂ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ٥ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه داﺷﺖ،
آﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد.
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص .۱۳۱
 -٢ﺷﺶ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در دﺑﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن) ،ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪی
ﮔﺮوه ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ( ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺷﻔﯿﻌﯽھﺎ،
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﺮو )ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۵۶از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ( و ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻣﺨﯽ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
وارد ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪه و آن را رﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺻﺎدق ﺳﺎدات درﺑﻨﺪی و رﺳﻮل
ﻣﺸﮑﯿﻦﻓﺎم.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص .۲۴۸
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ج ،۱ص  .۳۷۴آﻗﺎی ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ) .ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص (۳۱۱
 -٥ﺑﺮاﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص.۱۶۰

۶۶۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز داﺧﻞ اﯾﺮان ،و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن ،ﺑﺎزاریھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ آﻣﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ﺑﺎزوی ﻣﺴﻠﺢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ١ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ
ﮐﻤﮏھﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮی ﺑﭽﻪ ﻣﺬھﺒﯽھﺎی زﻧﺪان ﻗﺼﺮ
ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﺳﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ٢ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن و
آﻗﺎﯾﺎن ھﺎﺷﻤﯽ و ﻻھﻮﺗﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن
)ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ( ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﯾﻢ .ﺑﻨﺪه دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ دﯾﺪﯾﻢ؛
وﻟﯽ اﺣﺪی را ﻟﻮ ﻧﺪادم« ٣ .اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ از ارﺗﺒﺎط اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش و رﻓﺖ و
آﻣﺪ او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ و ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از او در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮده،
ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ در راه ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ دﯾﺪم؛
ﭘﻮلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدادﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد«؟  ٤اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪھﺎ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﻗﻮل ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او
٥
را در زﻧﺪان دﯾﺪم .ﭼﻮن او را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻊ رﻓﺘﻪ از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم
دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ ٦ .ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻻھﻮﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ٧ .در اﯾﻦ
 -١درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۶۶
 -٢آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۱۹۷
 -٣ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص  ،۲۸۶ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،ص ۱۵۵
ـ  .۱۵۶آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ـ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ـ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮد .ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻦ اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮدم
اﯾﻦھﺎ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ،
ص.۴۸۹
 -٤ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص ۲۸۷ـ .۲۸۸
 -٥ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،ص .۱۶۴
 -٦درﺑﺎرۀ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺷﻤﺎری ازﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ درﺑﺎره زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران
اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج ۱۸۴ ،۲ـ .۱۸۸
 -٧درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻼﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم...
ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص .۲۱۴ ،۲۱۲

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﮫﺪی رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ١ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ  ٢و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ آذری ٣ ،زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ و
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦھﺎ ﺣﺎﻓﻆ و ﻗﺎری ﻗﺮآناﻧﺪ و در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺗﺎرﯾﮏ
٤
ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻼﻣﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﻨﺪ ،ھﻤﻪ اھﻞ ﻧﻤﺎزﻧﺪ«.
ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درﺣﺪی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺮح ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎواک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺮﺗﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﺮد .در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۱/۱۱/۸آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺨﺎرج ﮔﺮوھﯽ و ھﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻨﻤﻮده و وﺟﻮه ﻻزم
را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ
٥
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده.«...

 -١وی ﻣﮑﺮر دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و در ﻣﺮداد  ۵۲ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ
را در ﺷﻮﺷﺘﺮ و ﺑﻘﯿﻪ آن را در ﻓﺮدوس ﮔﺬراﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺴﺘﺮده وی در ﻓﺮدوس ﺳﺎواک را
وادار ﮐﺮد ﺗﺎ او را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎز دارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ص .۲۰۶وی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽاش دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﭘﺮوﻧﺪۀ وی ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،او
در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ص .۱۳۸
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۴۱
 -٤ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ آﻧﺎن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۶۲ـ  .۶۳ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺘﻤﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻓﺎم ﮐﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪر او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻓﺎم )ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب »ﮔﺰارش ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﺎرم ﺧﺮداد ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﮫﺮان ،ﺑﮫﺎر  «۵۸ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ راه اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ و راه ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻢ ...اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ وارث راه ﺣﻀﺮت آدم ...و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
وارث راه آﻧﺎن ھﺴﺘﻢ «.در ﮐﺘﺎب »ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان« ص  ۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻓﺎم در
زﻧﺪان اﻋﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺮد؛ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ھﻢ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﻔﯿﻌﯽھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص ) ۲۸۴و ﮔﺰارشھﺎی دﯾﮕﺮی در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
دوره ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،او ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ و ...ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .وی ﺑﻌﺪھﺎ در
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻮﺷﺖ» :ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦھﺎ ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ از رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری
ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،وﻟﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﻦ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﭘﻮل از ﻣﻦ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ وﮐﯿﻞ اﻣﺎم ﺑﻮدم و اﺟﺎزه
داﺷﺘﻢ از اﻣﺎم ﺑﺮای ادارۀ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺮج ﮐﻨﻢ ١ .ﺣﺘﯽ ﻧﺠﻒ ﮐﻪ ﺑﻮدم ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ھﺮﭼﻪ ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﮔﯿﺮ آوردﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ
زﻧﺪاﻧﯽھﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ ...ﻣﻦ ھﯿﭻ در دام اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎدم و ھﯿﭻ ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ اﻧﺲ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﻟﮫﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد« ٢ .ﺳﺎواک ھﻢ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد از ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ وی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ٣ .در
اﺗﮫﺎﻣﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎر و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ٤ .ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ھﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد در ﻧﯿﻤﻪھﺎی
ﺳﺎل  ۵۴ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻋﺪهای از ﻃﻼب و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ
و ﻣﻦ ھﻢ در آن ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﯾﮏ روزی ﻣﺠﺪاﻧﻪ از اﻓﺮاد آن ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ
٥
ﮐﺮد و ﺷﻌﺮی را ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن ﺳﺮوده ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪ.
 -١اﻣﺎم ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺘﺎء درﺑﺎره اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﮫﻢ اﻣﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯿﻪ اﻟﮫﯿﻪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪﺳﻪ آن و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از
ﺳﻠﻄﻪ اﺟﺎﻧﺐ ـ ﺧﺬﻟﮫﻢ اﻟﻠﻪ ـ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮره آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ«
ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺒﺎرزات اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۲۶۰
 -٢ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص .۸۲
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص .۲۹۳ ،۲۸۸
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص.۴۹۹ ،۴۹۵
 -٥ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص  .۲۵۶از اداﻣﮥ اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮرش ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ از راه ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را دارد .ھﻤﺎن ،ص  .۲۵۷اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۶۵

آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ آﻗﺎی ﺟﻮادی ﻧﻮﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ۱۳۵۰از وﺟﻮھﺎت
ﺑﺎزار ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم ١ .آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ از ﺳﺎل ۵۴
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ھﺸﺪار
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ ٢ .در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل  ۵۶ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﯿﺰ رد ﻣﯽﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ
آﺷﻮری از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ :رﺑﺎﻧﯽ از ﻗﻮل )آﻗﺎی( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﭼﺮﯾﮏ و
ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺳﮫﻢ اﻣﺎم را در ﺟﮫﺖ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﻨﯽ ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
اﻓﺰود :ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزاریھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺘﺐ او در زﻧﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و
٣
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻣﻮاﺿﻊ آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
رﺑﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﺣﺘﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ھﻢ ﻧﻤﯽداد .ﯾﮑﺒﺎر رﺟﻮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻣﺎ ھﺮ روز ،ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﮔﺰارش
ﮐﺎر ﺑﺪھﯿﻢ! در ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ:روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۳۵۵/۱۱/۱ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
رﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﻢ .ﻋﺪهای از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ از
رﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در زﻧﺪان ﭼﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ داﺷﺖ؟ رﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎواک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وی در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﻣﺎ از ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر از اﯾﻦھﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﺎن ،ص  .۲۶۲ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ﺷﻌﺮش را در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺶ از وی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ،ص .۲۶۲
 -١ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺻﺮف وﺟﻮھﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﻻھﻮﺗﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ،ص ۹۶ـ .۹۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره در :رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی آﯾﮥ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ص ۱۴۱ـ  .۱۴۵ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮھﺎت ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽاﻣﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر
ﭼﺮﯾﮏھﺎﯾﯽ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص.۸۹
 -٣اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۲۷۴ـ .۲۷۵

۶۶۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺪی داﺷﺖ .ﻋﺪهای از ﻣﺬھﺒﯽھﺎ از ﻣﺒﺎرزه دﻟﺴﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ھﻢ ﺑﺸﻮﯾﻢ زھﯽ اﻓﺘﺨﺎر ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ھﻤﻪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻣﻊ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،آن ھﻢ ﻏﻠﻂ ،ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮدهاﯾﻢ .زھﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،و اﻓﺰود :در ﺑﻨﺪھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻧﺪان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻃﻼب ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ روزی ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺷﻤﺎھﺎ را از
١
دم ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ!
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی و اﻧﻮاری ﺑﺮ ﺿﺪم
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری و ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ٢ .ﺳﺎواک از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮده و ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮده و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۵۶آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻧﻈﺮش راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺪ وﺳﻂ را اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﻪ دﮐﺘﺮ را ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ و ﭼﻮب ﺗﮑﻔﯿﺮ زدﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪش ﮐﺮدﯾﻢ «.وی
ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺢ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﮫﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺮﻓﺪار آنھﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ
اﺳﺎس و ﺷﺎﻟﻮدۀ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن را ﭼﻪ در زﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﻮدم و ﭼﻪ اﯾﻨﺠﺎ وﯾﺮان ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ را از آنھﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺘﯽ دﺳﺘﻮر دادم ﮐﻪ ﮐﻮھﻨﻮردی ھﻢ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
٣
راه ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ دوﺗﺎﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺟﺰوهای در زﻧﺪان ﺑﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽھﺎ
ﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﻠﺒﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﺳﯽ داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ از او رﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ،ص.۳۵۹
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص  .۴۲۴ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﺎ آﻗﺎی اﻧﻮاری ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده وﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻨﺤﺮف ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ج  ،۲ص
۴۵۲ـ .۴۵۳
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ص۳۹۲ـ .۳۹۳

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۶۷

زﻧﺪان ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از آن اﯾﺸﺎن را ﺑﺮده ،ﺳﺮوﺻﻮرﺗﺶ را ﺗﯿﻎ زده و ﺷﮑﻨﺠﻪ
١
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ از دﯾﺪﮔﺎه دو ﻣﮑﺘﺐ )ص ۱۹۴ـ  (۱۹۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ در ﻣﺮداد  ۵۹ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ۴
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۵۹اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در زﻧﺪان ﮐﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻟﺒﺎس اﺳﻼم ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮرد
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻟﺬا در زﻧﺪان وﻗﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن )ﺧﻠﻖ( ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼم ﻣﺮده ﺑﻮد و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آﻣﺪﻧﺪ روح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در آن دﻣﯿﺪﻧﺪ و اﺳﻼم
زﻧﺪه ﺷﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دروﻏﯽ اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺧﻮدش
ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ اﺳﻼم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و آن
را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ روﺑﻨﺎﺳﺖ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی آن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و روﺑﻨﺎﯾﺶ اﺳﻼم اﺳﺖ ،و ﺗﺎزه اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺒﯿﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻌﻀﯽ از دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم
دورهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ .ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻊ و ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد و ﻏﯿﺮه را وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۱۴ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﻟﺬا اﯾﻦھﺎ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺻﻮرت
٢
روﺑﻨﺎ درآورده ﺑﻮدﻧﺪ و زﯾﺮﺑﻨﺎ را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ و در اﯾﻦ اواﺧﺮ ،آﻗﺎی راﺳﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻣﺎم ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
داﺷﺖ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ
٣
ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺪ ﺑﻮد«.

 -١ھﻤﺎن ،ص .۳۶۷در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ص ۳۸۲ـ  ۳۸۳ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺳﺎواک از ﺗﻼش ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن
راه ﻣﺒﺎرزه از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﺸﻮدن دو ﺟﺒﮫﮥ ﻧﺒﺮد ﯾﮑﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،ش  ۷ ،۱۲ﻣﺮداد  ۵۹ص ۱۲ـ .۱۳
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ،ج  ،۱ص .۳۸۰

۶۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺳﺎل  ۵۱ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﻋﺪام ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
از دوﺳﺘﺎﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و دﯾﮕﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﺷﺎه وﺳﺎﻃﺖ او را
١
درﺑﺎرۀ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب و در آﺳﺘﺎﻧﮥ آن ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ
واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ از اﻋﻀﺎ و ھﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ،روی اﻋﺘﺮاﻓﺎت وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ٢ .ﺣﺴﯿﻦ ّ
ﺟﻨﺘﯽ از ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﮔﺮوه رﺟﻮی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ١و
 -١ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ارﮐﺎن اﯾﺮان ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﺷﯿﻌﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ:ﺷﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﭘﻔﯿﻮز ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻋﺮاق ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ،در ﻟﺒﻨﺎن ھﻢ
ھﻤﯿﻨﻄﻮر در اﯾﺮان ھﺮﭼﻪ ﺗﻮدهای داﺷﺘﯿﻢ از ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎ
اﻗﻠﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﮫﺖ آن
ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮدن ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﺑﻮد .ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮐﻪ ﺻﺪر آﻣﺪه و اول ﻣﺎ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ
ﺳﺮخ از ﮐﺎر در آﻣﺪ و آدم دوروﯾﯽ ﺷﺪ .ﻋﻠﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﯽ ﻧﮑﺮدم) .ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﻋﻠﻢ ،ج
 ،۴ص  (۲۶۵در  ۲۳ﻣﺮداد  ۱۹۷۷ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻧﺎﻣﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪۀ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻟﺒﻨﺎن از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎه ھﻤﭽﻨﺎن از
او ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﺎﻏﺬی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر از ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺟﻮاب ﻧﺪه،
ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد اﯾﻦ آدم اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎز ﺳﻨﮓ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
)ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﻋﻠﻢ ،ج  ،۶ص  .۴۶۰ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ( .اﺳﻨﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎواک اﻣﺎم
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر را ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 -٢اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﺻﺮﯾﺢ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت وی ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ از
ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن و ھﻮاداراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
وی در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ،ص  (۱۳۲ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎدرھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎواک ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد :وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ آن ﻗﺪر ﺻﻤﯿﻤﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاری ،ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺪﺳﺘﺶ دادﻧﺪ و
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ،اﯾﻦ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﺑﺮاری را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﻔﺘﻀﺎﻧﮥ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )ع .ﺣﻘﺠﻮ = ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن( ص ۵۴ـ ۱۱۷ ،۷۱ـ  ،۱۳۵و وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﮥ او
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ص ۹۹ـ  .۱۰۰وی در  ۵۴/۱۱/۱اﻋﺪام ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاری و ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ھﺮدو
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ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ﮔﻮﯾﺎ در  ۱۹ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۶۰در
وﻗﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺎﻧﻪاش ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دو ﺗﻦ
از ﻓﺮزﻧﺪان آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﻣﮫﺪی و ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﻻھﻮﺗﯽ و دو
ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻠﺰادۀ ﻏﻔﻮری ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ وﺻﺎدق ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام و ﯾﺎ در
درﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ او ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت را داﺷﺖ و در ﺳﺎل ۶۷
اﻋﺪام ﺷﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺎﻣﮥ
ارﺗﺪادﯾﻪ وی را ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ.
روزﮔﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ارزش درآﻣﺪه
ُۡ َ ُ ُ
ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :آﻗﺎی ...اﮔﺮ ﺳﻮره ﴿قل أعوذ
َ ّ
ب ٱ�َّ ِ
اس ﴾١را ھﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﺄن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آن را ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ« ٣ .در ﺣﻮاﻟﯽ
بِر ِ
ﺳﺎل  ۵۰ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن در اﯾﺮان ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ آراﻣﯽ از اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۵۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻮض ﮐﺮد ،اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ازآن ﮐﻪ در
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ ﻗﻄﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ .آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﺖ از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ
از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺪادﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﮫﺮام آرام ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﺳﺒﺐ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ
آن دو ﻧﻔﺮ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﺷﺮ آﻧﺎن راﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ص .۷۰و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره
ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻓﺮاﺧﺘﻪ درﺑﺎره ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎواک ﺑﺎ ﻏﯿﻮران و ھﻤﺴﺮش ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﻮرﺷﯿﺪ واره،
ﺧﺎﻃﺮات ﻃﺎھﺮه ﺳﺠﺎدی ،ص۹۰ـ .۹۴
 -١ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ رﺟﻮی ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺮادرش ﮐﺎﻇﻢ رﺟﻮی ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ در
ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﺷﻮروی
در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن از ﻃﺮف ﺑﺮژﻧﻒ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮده و ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﺎه ﭘﯿﺎم ﻓﻮری ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻋﺪام ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪم و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺳﺎﻧﯿﺪم و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۳۲۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص  ،۹۰ھﻤﺴﺮش ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ردهھﺎی ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ،ص .۳۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻢ از اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ١ ،ﺑﻌﺪھﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر
آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪادی داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻔﺮ
ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ،از اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد در ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
٢
اداﻣﻪ دھﺪ.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ـ در اداﻣﻪ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ـ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۵۹درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن در آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را داد» :ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ را وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ـ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای در ﺣﻮزۀ
ﻗﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﻣﺪرس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮدم در
ﻗﻢ ـ ﺧﻼﺻﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی آﻗﺎﯾﺎن زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺑﻌﻀﯽ رﻓﻘﺎ ھﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ دارﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ را ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﺴﺖ ﻟﻔﻆ ﺧﺪا را ﻣﺜﻼ در ﺑﺎﻻﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ »ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﯿﻠﯽ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ زده ﺑﻮدﻧﺪ« و آن
اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺸﺎن آن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻏﻠﻄﯽ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن از اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮوﻧﺪ ٣ «.وی در ھﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
 -١وی ﻧﺎمھﺎی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﻮد .اﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮدن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دام ﭘﻠﯿﺲ اﻓﺘﺎد و ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮ رﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ،ھﺎﺷﻤﯽ و
ﺳﺤﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺎﺷﻤﯽ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دوازده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﭻ ﺳﺎﻟﻪ۴۳۲ /۱ :ـ .۴۳۳
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﭘﺲ از زﻧﺪان ،ﺳﺎل )ﻇﺎھﺮا(  ۵۰از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدم ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻻﺟﻮردی ﮐﻪ ﺗﺎزه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺮ او را درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻻﺟﻮردی در ﻣﻌﺎﺷﺮتھﺎی درون زﻧﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖاﻧﺪ و آﻗﺎی
ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮدم در آن ﺳﻔﺮ
ﺷﮫﯿﺪ ﻻﺟﻮردی را ﺑﺒﯿﻨﻢ و او ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ
ھﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ارﺗﺪاد در ﺳﺎل ۵۴ﺑﻮد.
 -٢ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص .۲۴۸
 -٣روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﮫﺎن ،ش  ۹ ،۱۱۰۳۲ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۵۹ص ۲؛ روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ش ) ۳۱۱ﺗﯿﺮﻣﺎه
 (۵۹وی ﺑﻌﺪھﺎ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از زﻧﺪان زﻣﺎن ﺷﺎه ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻪ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۷۱

زﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ از آﺛﺎر آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮده ،در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ» .ﮔﻨﺎه ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .در زﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدم،
١
ﺧﻮاﻧﺪم ،دﯾﺪم اﻓﮑﺎر ،اﻓﮑﺎر اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎل  ۵۴و
 ۵۵آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ زﻧﺪان،
در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آزاد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ و آﻗﺎی ﻋﺴﮑﺮاوﻻدی و آﻗﺎی اﻧﻮاری و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آزاد ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﯾﻢ...
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی اﻣﺜﺎل آﻗﺎی اﻧﻮاری وآﻗﺎی ﻋﺴﮑﺮاوﻻدی ﻋﻤﺮﺷﺎن را در زﻧﺪان
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
٢
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ«.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ )ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﺼﯿﺮ اوﻏﻠﻮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ( در دی ﻣﺎه  ۵۶از ﻃﺮﯾﻖ ﻻھﻮﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل از ﻗﺼﺮ ﺑﻪ اوﯾﻦ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﻦ زﻧﺪان رﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ،وی ﺑﺎ او ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮدش ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎھﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻈﺮ

ً
اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﮫﺮا ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﻧﺎوارد اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ) .ﺧﺎﻃﺮات ،ج  ،۱ص  (۳۹۰وی ﭘﺲ از آن ھﻢ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از ﺗﻼش ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در زﻧﺪان
در ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ دارد .ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﯾﮏ
اﻧﺤﺮاف ،ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ ،ﺑﺤﺚ ﻓﺮﺻﺖ
ﻃﻠﺒﯽ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪهای
از ﻧﺎم ﺧﺪا و اﺳﻼم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ دام ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭼﻨﺎن روشھﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎی ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از روشھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ وﺳﻌﺖ اﻧﺤﺮاف در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﯿﮫﺎن ،ش  ۹ ،۱۱ ،۳۲ﺗﯿﺮﻣﺎه .۱۳۵۹
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ،ج  ،۱ص ۳۹۳ـ .۳۹۴

۶۷۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دادن در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ .زﯾﺮا ھﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪرو ھﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را
١
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﭘﺎ ازﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
۴ـ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و اﻣﺎم

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﮐﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۵۰ـ ۵۱
ﮐﻪ اوج ﻣﺤﻮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺎم ﺑﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﮫﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ،
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از وﺟﮫﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺺ اﻣﺎم
ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻋﺎﻣﮥﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز داﺷﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﯾﮋهای را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﻣﺎم ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪای
ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ھﻮاﭘﯿﻤﺎرﺑﺎﯾﯽ ﺑﻐﺪاد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ اﻣﺎم در ﻋﺮاق ﺷﺪ .ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽﺷﺪن اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﻃﺮف آﻧﺎن ﻧﺰد اﻣﺎم رﻓﺖ ﺗﺎ از اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای آزادی آﻧﺎن وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮاب )ﻣﺮﺗﻀﯽ( ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺳﺎلھﺎ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ
ھﺮ روی آن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮام ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺎم ،ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم آﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره از ھﺮ
وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ،ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﭘﯿﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﻣﺎم ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮر وﯾﮋهای را ﻣﺴﺆول اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ از ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮد .ھﺮدو
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۵۷ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .درﺳﺎل  ۵۹اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﻮد ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم را در ﻧﺠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اھﻤﯿﺖ دارد و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﻣﺎم را ،آن ھﻢ در اوج ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه و ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﯿﺮوی

 -١ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص.۳۲۷

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۷۳

ً
آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ١ .ﻃﺒﻌﺎ
ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻇﮫﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻇﮫﺎرات ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ و ﺣﻖ ﺷﻨﺎس در ﭘﯿﮑﺎر ش  ۶۷ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻧﺠﻒ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در آن ﺳﺎلھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس در ﻧﺠﻒ داﺷﺖ و ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻧﺎن اداﻣﻪ
داد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺣﺘﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد) ٢ .ش  ،۶۸ص  (۹در آﻧﺠﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺳﻪ
 -١ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎ را در ﺿﻤﺎﯾﻢ ﮐﺘﺎب آوردهاﯾﻢ.
 -٢دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ روز  ۲۵ﺧﺮداد  ۱۳۷۸ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﮥ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن رﺳﯿﺪم .ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺣﯽ از ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻣﺎدر ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن و اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ )و اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻧﺠﻒ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ( .اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻞ ﺳﮫﻢ اﻻرث را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۱ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﺧﻮان ﻓﺮوﺧﺘﻢ ،ﻣﺒﻠﻎ
ھﻔﺖ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻢ و  ۱۴ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻋﺮوج ﭼﺎپ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات آﻣﺪه اﺳﺖ،
آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ )ﺗﺮاب( ﺣﻖ ﺷﻨﺎس در ﻗﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﻪ
اﻧﺘﻘﺎم و ﺑﻌﺜﺖ در ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ وی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ھﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺪ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .وی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺎ آﻗﺎی
دﻋﺎﯾﯽ دﯾﺪار ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دارد ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎرش آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زﻧﺠﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺪھﺪ .آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻃﻼع ﻣﯽدھﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﺎمھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ْ
ٌ
َّ
آن را ﺑﺎ آﯾﻪ ﴿إِ� ُه ۡم ف ِۡت َية َء َام ُنوا ب ِ َر ّ� ِ ِه ۡم﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ .[۱۳ :آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎم ﻓﺮدای آن روز ﺟﻮاب

دادﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻢ «.و ﺑﻌﺪ ھﻢ دﻻﯾﻠﺸﺎن را ﮔﻔﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﺮاق آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ اﻣﺎم اﺟﺎزه داد .ﭘﺲ از آزادی ،اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﻪ
ﺑﯿﺮوت رﻓﺘﻨﺪ .آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ھﻢ ﭘﺲ از اﺻﺮار آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و روﺣﺎﻧﯽ را ﻧﺰد اﻣﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ در ﺑﺎره

۶۷۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺎل در ﻗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده )۳۷ـ  (۱۳۳۹و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ در ﻧﺠﻒ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﯿﮑﺎر ،۶۸ ،ص  ١ .(۹ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۴۴
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﻣﺮاوده داﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدیﮔﺮی را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
وﯾﺮاﯾﺶ و ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ) .ھﻤﺎن ،ص  (۱۵وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﺘﺎب
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ در ﻧﺠﻒ ﭼﺎپ ﮐﺮد و ھﺰﯾﻨﻪ آن را ﺧﻮدش ﭘﺮداﺧﺖ
)ش  ،۶۹ص .(۱۴
ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﮑﺎر)ش  ۷۰ص ۱۲ ،۷؛ ش  ،۷۱ص  (۱۰ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻒ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم آورده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ش ) ۷۶ص (۱۶
ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آورده و اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻣﺎم دو ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ
ﻣﻦ وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﻢ وﺿﻊ آنھﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و دوم آﻧﮑﻪ ﻗﺼﺪ آن ﻧﺪارم ﺗﺎ از ﺑﻌﺜﯽھﺎ
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻞ ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎم درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮدم )ش  ،۷۷ص  (۱۳ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﻋﺎﯾﯽ ،ص ۹۶ـ
 (۱۱۱آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﻠﯿﻪ اھﺮمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان داﺷﺖ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ
اﻣﺎم را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و زﻧﺠﺎﻧﯽ ،آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺸﺎر آورده و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻣﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آنھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻔﺎرشھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ ﺳﮑﻮت
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ از اﺻﺮارھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد از
اﻣﺎم ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ از اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدن از ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی
دﻋﺎﯾﯽ دو ﺳﻪ ﻣﺎه از اﻣﺎم ﻗﮫﺮ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم )ص  .(۱۱۵ﺳﭙﺲ ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ
ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺗﺮاب را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ازدواج آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﺟﻌﺒﻪای ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
راه ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ھﻤﻪ ﻟﻐﺰﯾﺪﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﻣﺎم )ص  ۱۲۴ـ .(۱۲۵
 -١ﺣﻖ ﺷﻨﺎس در اﺻﻞ ﺟﮫﺮﻣﯽ و از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .درﺑﺎره وی
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻋﺒﻮر از ﺷﻂ ﺷﺐ) ،ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺸﺎرﺗﯽ( ،ص ۵۶ـ  ۵۷و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺳﻮاﺑﻖ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ او ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  ،۷۹ص ۲۲ـ .۲۵

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۷۵

ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﺳﻔﺎرش ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ) ،۷۷ص  (۱۳ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ھﻢ ﻧﺎمھﺎی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ )ھﻤﺎﻧﺠﺎ( ﺣﻖ
ﺷﻨﺎس ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﯿﭻ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻧﺪاد )ﭘﯿﮑﺎر ش ،۷۷
ص .(۱۳
ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ ﻧﺎمھﺎی در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺘﻦ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ﭘﯿﮑﺎر  ۷۷ص  ۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ» :ﭘﺲ از ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻼم
و ﺗﺤﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺮض ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﺟﻮانھﺎی
ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ و ﻋﺪهای از آﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺗﺼﻠﺐ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺘﻘﺪات
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ھﻤﮥ آﻗﺎﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه ،و از ﻣﺮاﺟﻊ و ﺟﻤﻌﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻼد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﺺ آﻧﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه .ﺑﺠﺎ و ﻻزم
اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ دﻣﺎء آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺿﺮورت دارد؛ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن را ﻣﻨﺤﺮف
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ«.
ﻧﺎﻣﮥ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از آن ھﻢ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دام دﺳﺘﮕﺎه
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺪود  ۴۰ﻧﻔﺮ
ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦھﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺤﺼﯿﻞ
ّ
ﻣﺘﻌﺒﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼم و
ﮐﺮده ،ﻓﺪاﮐﺎر ،ﻣﺆﻣﻦ ،ﭘﺎک،
ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ...اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺆﻣﻦ
١
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ«.
ﺗﺮاب ﺣﻖﺷﻨﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﮫﻤﻦ  ۵۰ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﯽ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺘﯿﻢ )ش  .(۷۷ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﻋﺮاق
ھﻢ در ﭘﯿﮑﺎر ش  ،۷۸ص  ،۷۹ ،۱۳ص  ۱۵ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ و در ص  ۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ده ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ دﯾﺪﮔﺎھﻤﺎن را ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و اﯾﺸﺎن در آﺧﺮ
ﻧﻈﺮش را ﻣﯽﮔﻔﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ،آﻗﺎ ،اﯾﻦ

 -١ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه ،ج  ،۲ص .۱۹۷

۶۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،واﻗﻊ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزۀ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺪارم )ش  ،۸۰ص  (۱۷ﭘﺲ از آن ھﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
درﺑﺎره ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎد اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲از اﻣﺎم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ
دﯾﺪم آن ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب
ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارم« و ﯾﺎ »وﻗﺘﯽ دﯾﺪم اﯾﻦھﺎ از ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ÷ دو آﺗﺸﻪﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
١
آنھﺎ ﺷﮏ ﮐﺮدم«.
ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ و ﻃﯽ
ھﻔﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی دو ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﮐﺘﺎب راه اﻧﺒﯿﺎء ،راه
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﻣﺎم داده اﺳﺖ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ را از ﻣﻌﺎد ،ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ٢ .ﻣﻮرد دوم ﺑﺤﺚ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻮاع داروﯾﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم آن را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﻤﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺻﺮﯾﺤﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .اﻣﺎم ﺑﻪ وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻢ ٣ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده ،ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
٤
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ج  ،۱ص .۲۹۰
 -٢دﻋﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم درﺑﺎره ﮐﺘﺎب »راه اﻧﺒﯿﺎءراه ﺑﺸﺮ« ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻌﺎد ،ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺻﻮﻟﯽ اﺳﻼم .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ش ۱۶ ،۳۱۷
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۹وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﮐﺘﺎب »ﺷﻨﺎﺧﺖ« را ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺘﺎب »راه
اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ« را ﺑﺮای اﻣﺎم آوردﻧﺪ .ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻣﺎم و »اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ« را از اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
در :ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۸ص ۱۴۳ـ .۱۴۴
 -٣اﯾﻦھﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺑﺮاز ﮐﺮد .ﺧﻮد اﻣﺎم ﻧﯿﺰ
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﺎم وی را ﺑﯿﺎورﻧﺪ از ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎ ﺧﻮد در ﻧﺠﻒ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ج  ،۳ص۶۵۱ـ .۶۵۲
 -٤روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ش  ۲) ۳۱۷ﺗﯿﺮﻣﺎه  (۵۹ص .۳

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۷۷

اﻣﺎم ﺑﻪ آﻗﺎی اﻟﻮﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻓﻼح ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،درﺑﺎره
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻧﯿﺮوھﺎ را ﻓﺸﻞ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ
١
ﮐﺮد«.
در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ھﺴﺘﮥ
اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺗﮫﺮان ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۵۷در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺰب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺮر ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره از اﻣﺎم ﭘﺮس وﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻗﺎی
ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .اﻣﺎم ﺑﺎ ھﺮدو ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب و
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و در ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ دارﯾﻢ و ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ٢ .آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﻣﺎم اﺟﺎزه ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺼﻮر را ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﻧﻪ
درﺑﺎره ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ھﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮد رژﯾﻢ ھﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻣﺎم اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻣﺎم از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺎهھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ
٣
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪم ،اﯾﻦ روش را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم در ﺳﺎل  ۵۶درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ اﯾﻦھﺎ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدم« ٤ .اﻣﺎم در ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا در ۲۸
ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۹۲ق ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم اﺻﯿﻞ و ﺧﻠﻂ ﻧﮑﺮدن آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺘﺐھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :ﻣﺒﺎدا
ﻗﺮآن ﻣﻘﺪس و آﯾﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﻏﻠﻂ و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ از
ﻓﮑﺮ ﺑﺸﺮ ﺗﺮاوش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻠﻂ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ٥ .اﯾﺸﺎن در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺿﻤﻦ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه از دﺧﺎﻟﺖ دادن ﺳﻠﯿﻘﻪ و آراء
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ،ج  ،۲ص  ،۶۶ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص .۲۲۰
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص۲۲۳ ،۲۰۲ـ .۲۲۴
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۰۵
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ ،ص .۲۰۸
 -٥ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن در »اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز« ش  ،۱۵ص آﻣﺪه اﺳﺖ.

۶۷۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و در ﺗﺄوﯾﻞ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻣﺪارک آن
ً
١
ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ھﻤﮥ اﺑﻌﺎدش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
در آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود اﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ زھﺮا ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎدر رﺿﺎﺋﯽھﺎ و اﺣﻤﺪ ﺻﺎدق ـ
ﭘﺪر ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ـ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ
٢
ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺘﮫﻢﺑﻮدن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ،در روزھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻢ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ اﺻﻮل دﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ٣ .اﻣﺎم در ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی ﺧﻮد در ﺳﺎل ۵۹
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﮔﺎھﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ و
دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ«.
اﯾﻦ اﺷﺎره ،در ﺗﯿﺮﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ
و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ.
۵ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۰و ﺗﺤﻮل ارﺗﺪادی

ﻗﺪری ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎن از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۴۹و ﻃﯽ ﺳﺎل  ۵۰وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺷﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﮫﺮهھﺎی اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺮور ﮐﻨﺪ .اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اداﻣﻪ داد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رﻓﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﺎﺟﺮای ﺳﯿﺎھﮑﻞ را در ﺑﮫﻤﻦ  ۴۹ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ،راه را ﺑﺮای ﺷﺮوع ھﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ

 -١اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ،ش  ،۲۴ص .۱۵۴
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۱۵۰ ،۱۴۳
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص
۱۲۷ـ.۱۲۸

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۷۹

اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ١ .روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻓﺮدی ﺗﻮدهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻠﻪ ﻣﺮاد دﻟﻔﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و ﺿﺮﺑﻪ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۰ﺑﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۵۰در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺸﻦھﺎی دو
ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﺳﯿﺎھﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ً
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺻﺮﻓﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .آﻣﺎده ﺷﺪن
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اوﻟﯿﻪ و اﻏﻠﺐ ﮐﺎدرھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻤﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن را ﺗﺎ  ۷۰و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎ  ۱۲۰ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اوﻟﯿﻪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی
٢
اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  ۵۰اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ص ۳۸۰ـ  .۳۸۱در واﻗﻊ ،ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺨﺺ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد از ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻓﺸﺎر اﻋﻀﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ،آﻧﺎن
را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ زودﺗﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۳۹۹
 -٢اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ،اﺻﻐﺮ ﺑﺪﯾﻊزادﮔﺎن ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎﮐﺮی ،ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ،ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ،ﻋﻠﯽ ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺴﮑﺮیزاده ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
زاده ،رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن ،ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و
ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻓﺎم ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۰و ﺗﺎ آﺑﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ۱۶
ﮐﺎدر ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ  ۱۴ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۳ﺗﻦ آﻧﺎن ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ) .ﻓﺮازی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص  .(۲۱ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺴﻌﻮد
رﺟﻮی از اﻋﺪام ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪدر ﺑﺮدﻧﺪ! دو ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ھﻢ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻢ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻧﻮع آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ھﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮد.

۶۸۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ رﺧﺪاد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﺑﮥ ﺷﮫﺮﯾﻮر ۵۰ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ آن دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ١ .در واﻗﻊ ﺳﺎواک از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮاد دﻟﻔﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده و ﭘﺲ از ﻣﺎهھﺎ ﺗﻼش و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ وارد ﮐﻨﺪ ٢ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﮑﻞھﺎی
ﭼﺮﯾﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ داﺳﺘﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ،ﮐﺸﻒ و ﻟﻮ
رﻓﺘﻦ آن و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪان و اﻋﺪام ﺳﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﺮﯾﮑﯽ
آﻧﺎن .ﺿﺮﺑﮥ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۰آﻧﭽﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ در زﻧﺪان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺧﻮب ﻧﮕﮫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺳﺎواﮐﯽ آﻣﺪ و ﺑﺮدش ،ﺳﺮﭘﺎ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺧﻮردش«  ٣اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻤﺪۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺑﺎره ﺷﮑﺴﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم
ﺷﺪه ﺑﻮد.
در واﻗﻊ ،ﺗﺮورھﺎی ﻣﺤﺪود ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ دوره از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی
ﺳﺎواک ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﻋﻼم ﺣﻀﻮر ،ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺎمھﺎ ﺑﻪ

 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪیھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در دورۀ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۳ـ ،۱۰و ھﻤﺎن ،ص ۵۶ـ .۶۱
 -٢ﺷﺮح آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺷﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ وﻗﺎﯾﻊ ...ص ۸۰ـ  .۸۷ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﻠﻪ ﻣﺮاد
دﻟﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮدهای داﺷﺖ و ﻃﺮف اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وی اﺳﻠﺤﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد ،راﺑﻂ ﺳﺎواک ﺑﻮد و ﺳﺎواک ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮﺑﮥ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ وارد ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره ﺳﺎدهﻧﮕﺮی ﺑﭽﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﯿﺮ ﺷﺪن آﻧﺎن
ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺗﻮر ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﺷﺮح دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺿﺮﺑﮥ ﭘﻨﺠﺎه را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :از ﻧﮫﻀﺖ
آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ج  ،۱ص  ۳۸۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻧﯿﺰ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۶۵ـ۵۵؛ ﺷﺮح ﺟﺎﻟﺐﺗﺮی از
اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ،ص ۲۹۶ـ  .۳۰۸ﺷﺮح دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻓﺮازی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ،۱۳۵۴ص ۱۹ـ .۲۱
 -٣آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۹۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۸۱

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد؛  ١ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آنھﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ »ﻣﻮج ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
٢
ﻣﺒﺎرزه« اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﺪام اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن در  ۴ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۵۱ـ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺗﻼشھﺎی ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ـ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ و
ﺑﮫﺮام آرام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮار رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ  ٣ﺳﺎزﻣﺎن را
در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎزﻟﯽ ﻗﺮار داد ،زﯾﺮا از ﻣﯿﺎن ﺳﺮان آن ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
رھﺒﺮی رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ و ﺑﮫﺮام آرام و ﺳﭙﺲ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﺎرش را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن رﺿﺎﯾﯽ در  ۲۵ﺧﺮداد  ۵۲و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻣﺨﯽ  ٤ﮐﻪ از آﻣﻮزش
دﯾﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎﻇﻢ ذواﻻﻧﻮار  ٥در ۱۲

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه ،ج  ،۱ص ۲۴۵؛ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در
ﺟﺮﯾﺎن ورود ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک دادﻧﺪ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص  .۳۵۲ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺮدﻣﯽ ھﻢ
داﺷﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ وﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ ،ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۳۶۱
 -٢ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص .۲۴۹
 -٣رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در ﮔﺮﻣﺎﺑﮥ ﺟﻌﻔﺮی از در
دﯾﮕﺮ آن ﻓﺮار ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن دو ﻣﺄﻣﻮر ھﻢ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وی اوﻟﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد
ً
ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻧﺎم اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،
ص  .۳۰۸دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺮداد و ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۱اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل ۵۲
ﭘﺲ از ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام از زﻧﺪان ﺳﺎری و ﺗﺮور ﻟﻮﺋﯿﺲ ھﺎوﮐﯿﻨﺰ ﻣﻌﺎون ھﯿﺌﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎری اﻣﺮﯾﮑﺎ
ً
در ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و در  ۲۵ﺧﺮداد  ۵۲ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎ
رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ در آن ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .در ھﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
 -٤وی در ﻣﺮداد  ۵۱ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ :ﻓﺮازی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ص .۲۳
 -٥ﮐﺎﻇﻢ ذواﻻﻧﻮار )ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ذواﻻﻧﻮار از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﺮاز( از ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻓﺎم ،ھﻤﺸﮫﺮﯾﺶ ،ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎل  ۵۰ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .وی ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻔﺠﺎری دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن وی ﺟﺰو ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و از اﻓﺮاد ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .وی ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﺮورھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ،
ﺳﺎواک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻼﻓﯽ ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺠﺎھﺪ و ﻓﺪاﯾﯽ را ﺑﺪون

۶۸۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﮫﺮ  ،۵۱ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام،
ﺑﮫﺮام آرام  ١و ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ٢ ،درﺑﺎره دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮح ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺪھﯿﻢ،
ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮫﺮام و ﺳﭙﺲ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ،در وﺻﻒ وی ،در ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ،ﮐﻪ ﺑﻮد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ داﺷﺖ؟ وی از اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ۵۰
ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .وی داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد و ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی وی
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد«  ٣اﯾﻦ ﻓﺮد دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﺿﻌﻒھﺎی ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺴﻄﻪﮔﺮ ،ﺣﺮاف ،ﭼﭗ ﻧﻤﺎ ،ﻗﺎﻟﺘﺎق و ...ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖھﺎ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﺒﯿﺶ از ﺟﻤﻊ ﺑﺎﯾﮑﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺪه و از ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ً
و ﻣﺠﺪدا او را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ راه ﻣﯽدھﻨﺪ .در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﯽھﺎﯾﺶ او را ﺗﻘﯽ ﻗﻤﭙﺰ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﭗ رویھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺳﺎری ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در  ۱۳۵۴/۱/۲۹ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻮان
ﺧﻮﺷﺪل و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ )ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮﭘﺎن زاده ،اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞ اﻓﺸﺎر ،ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮﻣﺪی ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء
ً
ﻇﺮﯾﻔﯽ ،ﻣﺸﻌﻮف ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ( ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ـ در ﺣﯿﻦ
ﻓﺮار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺳﺎواک ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواک اﯾﻦ اﻓﺮاد
را ﺑﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﺗﺮورھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺑﯿﺮون اﻧﺠﺎم داده و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :روزﻧﺎﻣﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ،دو ﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ﺧﺮداد  ۵۸و روزھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ »ﺑﮫﻤﻦ ﻧﺎدری ﭘﻮر«(
درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻇﻢ ذواﻻﻧﻮار ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺟﺴﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ
ذواﻻﻧﻮار )ﺟﻮاد ﮐﺎﻣﻮر ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۸۵ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از وی از دوران ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪﯾﻦ ﺟﺪی اوﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد) .ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ص ۹۴ـ  (۹۷درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از
وی در زﻧﺪان و ﺗﺪﯾﻦ او و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪنھﺎ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ص ۱۴۳ـ  ۱۴۴و
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اش ،ص ۱۵۲ـ .۱۵۴
 -١وی ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﻮا )ﺣﻮاﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی( در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص .۳۲۱
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ص.۳۶

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۸۳

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺳﺘﻮان اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن
ﮐﻪ رﺋﯿﺲ زﻧﺪان ﺑﻮد ،از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﻪ ﻓﺮدی زرﻧﮓ و ﻗﺎﻟﺘﺎق ﺑﻮد ،ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻓﺴﺮ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ...در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ۵۲ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺣﻤﺪﯾﺎن و ﺑﻪ
ھﻤﺮاه زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﺗﯽ ،از زﻧﺪان ﺳﺎری ﻓﺮار و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻓﺮد ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺸﺪار
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ورود ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﻪ از زﻧﺪان ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺟﮫﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  ۵۰ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و دارای ﺗﯿﭗ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ھﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ داده ،او را ﺟﺰو ﮐﺎدرھﺎی
١
رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زرﯾﻦ ﮐﻔﺶ از اﻋﻀﺎی وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻘﯽ ﻏﺮور ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻤﺘﺮ از رھﺒﺮی ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺒﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﯿﺰ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ از
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ٢ «.اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﺷﮫﺮام ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهھﺎی ﺑﺎﻻ ﻗﺪری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ :ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام در ﺧﺎﻧﻪای ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ رﺷﺪ
ً
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻌﺎﺷﺮتھﺎ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎز و ﺧﺎرج از
ﻗﯿﻮد ﻣﺬھﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در »ھﺪف ﺷﻤﺎره  «۱ﮔﺬراﻧﺪ و
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺗﺒﻪ اول ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ دﯾﭙﻠﻤﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از
دﺑﯿﺮاﻧﺶ »ﻣﺤﻘﻖ« ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت درس ﻣﯽداد ،اﺳﺘﻌﺪادھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از او ﻇﮫﻮر ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان،
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ »ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ« و »ﻋﻠﯽ رﺿﺎ زﻣﺮدﯾﺎن« آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ )آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن و (. . .ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺻﺒﻐﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎنھﺎ در ﺳﺎل ) ۴۸اواﺧﺮ آن( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ »ﻋﻠﯽ
ﺑﺎﮐﺮی« و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ »رﺿﺎ ﺑﺎﮐﺮی« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص ۲۴ـ ۲۵؛ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره
ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام در زﻧﺪان در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ص ۳۸ـ  ۴۵ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص .۹۲

۶۸۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

داﺷﺖ .در ﺿﺮﺑﻪ اول در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ  ۱۰ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
١
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﮫﺮام و اﺣﻤﺪﯾﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﺗﯽ ـ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺘﺎره ﺳﺮخ ﺑﻮد ـ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻮد .در زﻧﺪان ﺳﺎری
ﺑﺎ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﻮده و ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﺷﮫﺮام داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ٢ .دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد،
٣
روی ﺷﮫﺮام ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ زﯾﺎد ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﻪ ھﻤﺮاه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎل  ۵۰زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ده
ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺗﻨﺪی وی ﺑﺎ اﻓﺴﺮان زﻧﺪان ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ او را ھﻤﺮاه زﻧﺪاﻧﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺳﺎری ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وی در آﻏﺎز
ﺳﺎل  ۵۲ﺗﻮاﻧﺴﺖ از زﻧﺪان ﺑﮕﺮﯾﺰد .وی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻏﺮور و ﭘﺮﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮد ،و
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺜﺮ ﻗﻮی و ﭘﺮروﯾﯽ و روﺣﯿﻪ ﭘﺮﺧﺎش و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﮫﻮرش ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ٤ .ﺗﺴﻠﻂ وی ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﮫﺮام
در ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻏﺎﻟﺐﮐﺮدن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ
واﻗﻊ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آن ،اﯾﻦ ﻓﺮض ﺣﺪﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ دﺳﺖ ﺳﺎواک ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر دﺧﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ٥ .ورود وی ﺑﻪ ﮐﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ،آﻏﺎز اﻧﻔﺠﺎر و ارﺗﺪاد

 -١ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ﻣﻮاﺿﻊ آن ،ص
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۲۷۴
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص  ۹۱از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ زرﯾﻦ ﮐﻔﺶ.
 -٤از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ص .۴۰۵
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص  ۹۴ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری ،و ﻣﺴﻌﻮد
ﺣﻘﮕﻮ و اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﮐﺒﺮ ﻃﺎھﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاھﺪ ﺟﺪی در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻤﺎن ،ص  .۹۷اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﺎواک در
ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮز رھﺎ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪﻣﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻔﻮذ
ﺳﺎواک در ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﺮام ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ﺗﺎ ص  ۱۰۵ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻔﻮذ ﺳﺎواک ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ از ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮل آن ﺳﺒﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻮد،
ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۵۴ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮫﺮام ،آرام و ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﺎه
ﮐﻼه ـ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ـ ﺑﻮد.
از ﺳﺎل  ۵۲ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮده و ﻣﻮج
ﺟﺪﯾﺪی از اﻧﻔﺠﺎرھﺎ و ﺗﺮورھﺎ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎواک را ﺑﺮ آن داﺷﺖ
ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﻃﯽ ﺳﺎل  ۵۳و اواﺋﻞ  ۵۴ﻋﺪه زﯾﺎدی را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﺷﮑﺴﺖھﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ از ﮐﺎدرھﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ رﺳﯿﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺷﮫﺮام و آرام ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺪﺗﯽ
در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ را وارد ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﮫﺮام ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
آرام ﺷﺎﺧﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎرﮔﺮی را داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﺮور و در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آن ﺑﺎ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺮور ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﻓﺮدی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﻮزشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﻮد،
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻌﮫﺪات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺞ دار و ﻣﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﮫﺮام ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه را اداﻣﻪ داد .ﺻﻤﺪﯾﮥ
ً
ﻟﺒﺎف ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد ،او را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﮥ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮیھﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت
درون ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ،ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚھﺎی زﯾﺎد ﺑﺎ ﺷﮫﺮام و آرام ،ﻧﻮﻋﯽ ھﺮاس و
واھﻤﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮود ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ درک ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
ﮐﺎرﮔﺮیاش ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻋﻼﺋﻖ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی او از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود! ﺷﺮﯾﻒ
واﻗﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ ـ
ً
ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺷﮫﺮام و آرام ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﺟﺰوه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ـ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮش ﻟﯿﻼ زﻣﺮدﯾﺎن  ١ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

 -١وی ﭘﯿﺶ از آن ھﻤﺴﺮ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص .۱۳۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ً
ﺑﻮد و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  ،١ﺑﻪ ﮔﻮش آرام و ﺷﮫﺮام رﺳﯿﺪ ٢ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﮫﺮام و آرام
ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ و ﺻﻤﺪﯾﻪ را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،در  ۱۷اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۵۴ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮاری ،زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺮور
ﺻﻤﺪﯾﻪ و ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺻﻤﺪﯾﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دام
ﺳﺎواک اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪھﺎ اﻋﺪام ﺷﺪ .داﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ و در واﻗﻊ ﺗﺮور وی
ً
٣
واﻗﻌﺎ ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ از آن را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺴﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺘﻞ وی ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواک اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ
روﺷﻦﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮا ،رژﯾﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ٤ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﯾﮏ ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﻮر از ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد در اﺧﺘﯿﺎر
٥
دارﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ وی را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎدی،
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را داﺷﺖ .وی ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮدی ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ درﺑﺎره ھﺪف
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ او ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻢ وﻗﺘﯽ او در ﺳﺎل ۵۰ﺑﻪ آن
ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪاش ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ھﻤﮥ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن و
ﻋﺘﺮت دﻋﻮت ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ده روز ﺑﺮای او روزۀ ﻗﻀﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل ۵۰ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
 -١ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زﻣﺮدﯾﺎن )ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮادر ﻟﯿﻼ( ھﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در زﻧﺪان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) .ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۱ص  .(۳۹۲ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺘﺪﯾﻦﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ )آﻧﮫﺎ
ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص (۲۶۰
 -٢در واﻗﻊ ﮔﺰارش ﻟﯿﻼ زﻣﺮدﯾﺎن ھﻤﺴﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ص .۲۲۲
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ج  ،ص  ،۳ص .۶۸۰
 -٤در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ۱۵ ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ۱۳۵۸ ،؛ وﺳﺎل ۲۹ ۱۳۶۰ـ  ۳۱ﺷﮫﺮﯾﻮر؛ و
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺠﺎﺗﯽ ،ج  ،۱ص ۴۲۴؛ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ج
 ،۳ص ۶۷۸ـ .۶۷۹
 -٥ﻋﺒﻮر از ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ﺗﮫﺮان ۱۳۸۶ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۶

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۸۷

ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن »دارای اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ھﺪﻓﺶ اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی و
ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ دارای اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و
اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪم...
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد
ً
ﮐﻪ ﺗﻮأﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻟﮫﯽ اﺳﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻟﮫﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و
ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد آنھﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺪن ﻓﺮدی در ﮐﺎدر
رھﺒﺮی ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ دروغ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ...و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﮐﻤﯽ آ ﮔﺎھﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺷﺪن ﮔﺮوه ﮔﺮدﯾﺪ «.وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ھﺪف ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد« )ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ( .اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﻤﺪﯾﻪ از اﺑﺘﺪا ،ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ١ «.ﻣﻘﺎوﻣﺖ وی
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد و ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﮐﻪ از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺆول ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺑﻮد« ٢ .اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ از وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎﻣﯽاش ﺻﺮﻓﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺬھﺒﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﺗﺮور ﺷﺪ،
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ در ﺑﯿﺮوت ﺑﻮده و ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی را در زﻧﺪاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ
ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .وی ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن رخ داده ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻨﺪ .وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام و ﻗﺒﻮل رأی وی ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻗﺎﺋﺪی ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺗﻞ وی ﻧﯿﺰ ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ﺑﻮده و ﺗﯿﺮ ﺧﻼص را ﺑﻪ ﻣﻐﺰ او ،وی ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد .ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ،در ﻗﺘﻞ ﺷﺮﯾﻒ
واﻗﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد.
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮورھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ـ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی ﺑﻮد .از ﭘﯿﺶ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص  ،۱۲۶ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ص .۶۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۲۸

۶۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر ﺗﺮور ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻮاد ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺳﺎزﻣﺎن را داﺷﺖ ،ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻢ در ﺳﺎل ۱۳۵۲
ﺗﺮور ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن وی از ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﺳﺎواک،
ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻓﺮادی ﮐﻪ او آﻧﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺰارش ﺗﺮور وی را
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻗﺎﺋﺪی از اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در ﺳﺎل  ۵۵در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از او ﺷﺪه،
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ وی ﻗﺎﺗﻞ وی ﺷﺨﺺ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن
ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .ﺟﻨﺎزه او را ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮده
در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ،ﺑﺮادر ﺟﻮاد
ﺳﻌﯿﺪی ،ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را درﺑﺎرۀ ﻗﺘﻞ ﺑﺮادرش ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﮐﺮد و در آن ﺑﻪ
ﺷﺮح ﺗﻮﻃﺌﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺮادرش ﺑﺮای ﻗﺘﻞ وی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ
٢
اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ھﻮدﺷﺘﯿﺎن ـ ﻣﮫﻨﺪس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ـ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اردوﮔﺎهھﺎی
اﻟﻔﺘﺢ رﻓﺖ .اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وی ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در
ً
ﺗﮫﺮان ،او را ﭼﻨﺪان ﺷﮑﻨﺠﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻐﺰی ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪا ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ
٣
ﮐﻪ او ھﻮادار و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دادن
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ،ﺳﺮاغ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺮاد ﻻاﺑﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن »اﻟﻔﺘﺢ« ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬھﺐ ﺗﮑﯿﻪای
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ »ﻣﺒﺎرزه« ﺑﮫﺎ ﻣﯽداد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
وارد ﺷﻮﻧﺪ ٤ .وی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ھﻤﮑﺎریﺷﺎن ﺑﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻓﺪاﯾﯽھﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ وی ﮐﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮده و از آن
 -١ﺷﺮح ﺗﺮور وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در ھﻤﺎن ،ص ۱۳۸ـ .۱۴۱
 -٢ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه .۱۳۵۹
 -٣ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺻﺺ ۱۰۶ـ ) ۱۰۷ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح وی ﮔﻨﺎه اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﺤﺴﻦ
ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  ،۷۹ص.۲۵
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص .۱۲۱

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ
١
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ آنھﺎ دادهاﯾﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﺷﮑﺴﺖھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۱ـ  ،۵۲اﻓﺮاد ﮐﺎدر ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۵۲ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮ روی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎدر ده
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس  ۹ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ(
ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪ و اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ده ﻧﻔﺮی ـ و در اﺻﻞ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮﺷﺎن ـ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺴﺘﮥ ﺗﻔﮑﺮاﺗﺸﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ
و ھﺴﺘﻪ را ﻋﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﮫﺮام آرام ،ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﮫﺮام ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﻗﺎﺋﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ،و ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﺎل  ۵۵و  ۵۶ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮫﺮام ﺑﻮده و در ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺖ و در ﺳﺎل ۵۷ﻧﯿﺰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﺳﯽ )اﻋﺪام ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب( ،ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎد .ﺳﯿﺎه ﮐﻼه
ﻧﯿﺰ از ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﺳﺎل ۵۹ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری
اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎن ﺷﺎﯾﻌﻪ ،او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .وی ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ در اواﺧﺮ آذر
ﯾﺎ اواﯾﻞ دی ﻣﺎه  ۶۰ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺴﯽ از وی ﺧﺒﺮی ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮار از زﻧﺪان ﺳﺎری ھﻨﻮز ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ
دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺮاھﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳﻼم را

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص۱۲۳ـ .۱۲۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از ھﺮ ﮐﺠﺎ وﺻﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ زدﯾﻢ ،از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺎره ﺷﺪ ١ «.در واﻗﻊ ،اﺻﺎﻟﺖدادن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮی از دﯾﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ،آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش
اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن »ﻣﺒﺎرزه« را ﻣﺤﻮر ﻗﺮار داده و دﯾﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻣﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،درﺑﺎرۀ اﻇﮫﺎر اﺳﻼم ﻧﺰد ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﺮوهھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﮥ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا و ﺑﻨﺎم ﺧﻠﻖ
ﻗﮫﺮﻣﺎن اﯾﺮان« داﺷﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺬھﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ٢ .در اداﻣﻪ ﮐﺎر،
ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات داد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوهھﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در درون ﺧﻮد راه دھﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺮدی و ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﺗﺤﻮل در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و اﺻﻠﯽ داﺷﺖ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺜﻤﯽ از ﻗﻮل ﺑﮫﺮام آرام ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل ۵۲
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ )ﺧﺮداد  (۵۲ھﻤﻪ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ـ آرام ،ﺷﮫﺮام،
ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ،ﺳﭙﺎﺳﯽ ،ﺟﻮھﺮی و ...ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﮐﺮج ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشھﺎی دﯾﻨﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .زﯾﺮا ھﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻗﺮآن ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻈﺮی دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼف و اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
آﻣﻮزشھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ٣ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪای از ﺳﻮی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رھﺎ ﮐﺮدن ﺑﺤﺚھﺎی دﯾﻨﯽ و آﻣﻮزشھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان ،ص  ،۲۲ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﮔﺮھﯽ ،دهھﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﭘﺎرهﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ در ﺻﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ رﺧﻨﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺸﮑﻼت وﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ،ﮔﺮوه اﺗﺤﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ص .۲۴
 -٣آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۳۸۵ـ .۳۸۶
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ آن ﮔﺰارش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :وﻗﺘﯽ آﻣﻮزشھﺎی
ً
ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻣﻮزشھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ١ «.ﻃﺒﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻋﻀﺎی درﺟﻪ دو و ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺳﺎل ۵۲ـ  ۵۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن آﻣﻮزشھﺎ روی ﺗﺸﺮﯾﺢ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ
اﺳﻼم ،اﻧﺘﻘﺎد از آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼم آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺟﺰوۀ ﺳﺒﺰ ﻧﺎم
داﺷﺖ ٢ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺟﺰوۀ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را
ﺗﺪوﯾﻦ و در آن ﭼﺮﺧﺶ ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن را از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ،
ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﺳﺎل  ۵۲آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﻃﻮل ﺳﺎل  ۵۳ﺗﻨﮫﺎ رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن از
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ٣ ،و ﺧﺒﺮ آن را در ﻧﺸﺮﯾﮥ داﺧﻠﯽ آذرﻣﺎه  ۱۳۵۳اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎواک ھﻢ از ﺳﺎل  ۵۱روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ
٤
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد در  ۲۶ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۲ﺑﺤﺚ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ زدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
 -١ھﻤﺎن ،ص .۳۸۹
 -٢زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص  .۳۱۵ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﺰوه در اﻧﺘﮫﺎی اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺳﻮم درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﻧﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮﺟﯽ آن ،ﺳﺒﺰ ﺑﻮد )و
ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ص (۴۶
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ،اﯾﻦ ﺟﺰوه در ﻋﯿﺪ ﺳﺎل  ۵۴در ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﺷﺎﺧﻪھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
ﺟﺰوۀ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻣﺤﻮر ﺑﻮد ،اﻟﻒ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎدی ﺟﮫﺎن ،ب :ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن
از اﻧﺴﺎن ،در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﺮوری ھﻢ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺷﺪه و ﺗﻔﺎوت ﭘﻨﺞ دوره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎ ھﻢ ﺑﺤﺚ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ ﺑﻮد )آﻧﮫﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۴۰۱ـ .(۴۰۲
 -٣ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺤﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاھﯽ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺳﭙﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺧﻼل
ﺳﺎلھﺎی  ۵۳و  ۵۴ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و در
ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻤﮏ رﻓﯿﻖ ﺳﭙﺎﺳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﻤﺎن در ﺳﺎل  ۵۳ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮫﻢ آن را ﺧﻮد ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮد و ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﻢ رﺳﯿﺪم و آن را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪم )از ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده(
 -٤ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص .۳۳

۶۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻼشھﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎواک ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را
وادار ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ١ .ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ و دﯾﮕﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف  ٢ﻣﺠﺮوح  ٣و اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻼش
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،در ﻣﯿﺎن ﺳﻤﭙﺎتھﺎ
 -١ھﻤﺎن ،ص .۷۸
 -٢ﻃﺮح ﮐﺸﺘﻦ آنھﺎ ھﺮدو در ﯾﮏ روز ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۵۴اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺻﻤﺪﯾﻪ ﺑﻌﺪ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ھﻤﺮاه ده ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﻃﺎھﺮ رﺣﯿﻤﯽ،
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻄﺤﺎﺋﯽ ،ﻣﻨﯿﮋه اﺷﺮف زادۀ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺳﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﻨﯿﺮی
ﺟﺎوﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﮫﺪی ﻏﯿﻮران و ﻃﺎھﺮه ﺳﺠﺎدی ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ) .در ﺗﺎرﯾﺦ
 (۵۴/۱۰/۱۰اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﮫﺎی ﻏﯿﻮران و ھﻤﺴﺮش ﺳﺠﺎدی ،اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻏﯿﻮران ھﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻀﯿﮥ ارﺗﺪاد در ﺳﺎزﻣﺎن را داد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن دوازدھﻢ ﻣﺤﺮم ،ص  .۹۵وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﮫﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﻼﻗﺎت و ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺮام آرام در ﺧﺎﻧﻪ ﻏﯿﻮران در اﺑﺘﺪای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﻮرﺷﯿﺪ واره ،ﺧﺎﻃﺮات ﻃﺎھﺮه ﺳﺠﺎدی )ھﻤﺴﺮ ﻣﮫﺪی ﻏﯿﻮران( ،ص ۶۷ـ  ۶۸ﺧﺎﻧﻢ
ﺳﺠﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻼﻗﺎت ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ
ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .ﻏﯿﻮران ھﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪھﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد آن را ﺑﻪ
ﺑﮫﺮام آرام ﻧﺪھﻨﺪ.
درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ و اﯾﻤﺎن ﻣﺬھﺒﯽ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان :ﺷﮫﯿﺪ ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف ﭘﻮﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ،ﻣﺠﻠﮥ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ش
 ،۱۸ص ۴ـ  .۸وی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام وی در ﭼﮫﺎرم ﺑﮫﻤﻦ  ۵۴ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﻨﯿﺮی
ﺟﺎوﯾﺪ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻧﯿﺰ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد و اﯾﻤﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ او ﺗﺎ
ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﻤﺎﺳﮥ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ،ﺗﮫﺮان) .۱۳۵۸ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی
ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﻨﯿﺮی ﺟﺎوﯾﺪ و ﺳﺎﺳﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ در ص  ۶۶ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ،در دادﮔﺎه ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .وی در زﻧﺪان از ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﯿﺮون را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﻤﺎﺳﮥ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ،ص  (۷۷در دادﮔﺎه ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام،
ﺑﮫﺠﺖ ﺧﺎرﮐﻦ ھﻤﺴﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻼف ھﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﮫﺮام اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ
وی را در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﻔﺎق ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﭘﻨﮫﺎن ،ص .۱۹۶
 -٣ﮔﺰارش ﺗﺮور وی را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ص ۶۳ـ
.۶۵

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۹۳

ﻣﺴﮑﻮت ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺟﺰوۀ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﭙﺎتھﺎ اﻧﺘﺸﺎر داده ﺷﺪ
ﮐﻪ در آن ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎتھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد و ﭼﻨﯿﻦ رھﻨﻤﻮد ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
آﻧﺎن ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﻘﻼب ﺑﮫﺮه
١
ﺑﺮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺷﮫﺮﯾﻮر ۵۴
ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ٢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﺗﺤﺖ اﻣﺮ
ﺧﻮد داﺷﺖ و اﻓﺮاد ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮﭼﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮔﻔﺖ ،آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ آن
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺳﺨﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻨﺎن ،ﺗﻤﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﯾﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺻﻤﺪﯾﻪ ﯾﺎ
ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﻗﺪری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺻﻤﺪﯾﻪ در
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »رھﺒﺮان اﯾﻦ ﮔﺮوه ـ ﮔﺮوه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ـ
ادﻋﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و ﺑﺲ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ و ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ و ﻓﻌﺎل و از رھﺒﺮان ﮔﺮوه ﺑﻮد ،ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺸﺪﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺬھﺒﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﯿﻢ و اﻧﺒﺎر ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﯾﻢ .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮور ﻣﺎ ﮐﺮدﻧﺪ «.وی ﻣﮑﺮر در
ھﻤﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ھﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﯿﻮهھﺎ ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ
ﺷﺮﯾﻒ و ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺳﭙﺲ ﻣﻮج دوم ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ رﻗﺖآور ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ھﯿﭻ ﮐﺎری
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺸﺪ .از ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮدداری ﻧﺸﺪ ،و اﻧﻮاع ﻣﺘﺪھﺎی ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
٣
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ«.

 -١ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ،ص .۴۲
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد و اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و اﻇﮫﺎرات اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﯿﮫﺎن ،ش  ۲۵ ،۱۱۰۴۶ﺗﯿﺮﻣﺎه .۵۹
 -٣ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ،ص .۴۲

۶۹۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

۶ـ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ

ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از
دوﺳﺘﺎن او ھﻢ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ را داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﻢ
داﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و »اﯾﻦ اﻟﺘﻘﺎط را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﺷﮑﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﮫﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ درﺑﺎره ﻟﺰوم ﻧﺸﺮ آن ،ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮫﻀﺖ
ﺧﺮداد  ۴۲دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻧﯿﺰ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در اﯾﻦ دوره ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ دوآﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوت اﺳﻼم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﻼم
راﯾﺞ و ﺳﻨﺘﯽ در ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮده ،ﺿﻤﻦ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آﻣﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮥ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻗﺮآن
و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺎﻟﺐھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ً
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل ﮐﺎر ھﻢ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﻓﮑﺮی اوﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ً
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ھﻤﯿﻦ دوآﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده
و ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮازت ﮔﺬر زﻣﺎن ،ھﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎﯾﯽ ھﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد در اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ دوره و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آن ،ﭼﻨﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﻞ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺑﺤﺚھﺎ و ﻧﻈﺮات ﻣﻄﻨﻄﻦ اﯾﺪه
آﻟﯿﺴﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .دوﺑﺎره ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ(

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۹۵

ً
ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺠﯿﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺘﻮای
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم
)ﺗﺸﯿﻊ( ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺒﺎرزات ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮﯾﺎن ...ﺳﺮﺑﺪاران ،ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ
و ...ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺬھﺐ ﻇﺎھﺮا ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ اھﻤﯿﺘﯽ داﺷﺖ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره
ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت ﻗﺮآن و درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ آن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﮐﺎر ﺷﺪﯾﺪ روی ﻧﮫﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﺒﺘﻪ
ً
آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖآوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺎﯾﻨﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮕﺎه
اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ زﻣﺎن و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎع )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ( ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎر ﻋﻤﺪه ﮔﺮوه ﻣﺼﺮوف آن ﺷﺪ ،ﯾﮏ دوره ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺟﺰوۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ و راه اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب »ﺷﻨﺎﺧﺖ« از اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و روش ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﺰوۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات اﺻﯿﻞ
ﻣﺬھﺒﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه اﻧﺴﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ و »راه اﻧﺒﯿﺎء« ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺑﺸﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ و ﺣﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻤﯽ( ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ راه اﻧﺒﯿﺎء و
ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ آنھﺎ ﻧﺪارد و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮی از راه اﻧﺒﯿﺎء دور ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺸﺮ ،در ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﻻﯾﯽ ﺑﺎ راه اﻧﺒﯿﺎء ﺗﻼﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ )در آن ﻣﻮﻗﻊ( دارای دو ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮش
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ آن را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهھﺎ و رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش و
درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻮل و درک
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻠﻮب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺪون اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ،
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ«.

۶۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در اداﻣﻪ از ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺣﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن درک ﻋﻠﻤﯽ و
اﯾﻤﺎن وﺣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺴﺎوق ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﺒﺨﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻀﺎد دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﺗﻀﺎد دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درک ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﺒﯿﺎء ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ اﯾﻦ دو را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درک ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را از دل ﻣﺬھﺐ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺎﯾﯽ در دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﻟﻨﮕﯽھﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎی آن را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮات و ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﮫﺎ در ﭘﻮﺷﺶ و ﻗﺎﻟﺐ آﯾﺎت و اﺣﮑﺎم ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ۱
و آن وﻗﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ھﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻣﺮوز را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﺪ! در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن ﻗﺪر از ﻧﻈﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺬھﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺬھﺐ آن ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪاد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ روز )ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ( از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶھﺎی واﻗﻌﺎ ﺑﯽوﻗﻔﮥ ﻣﺎ در اﻣﺮ اﺣﯿﺎء و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﺮات ﻣﺬھﺐ ،ﺑﺎز
ھﻢ ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ از ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻈﺮات ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪۀ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز ﻋﻘﺐ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺴﺘﮥ
ﻣﺘﻮﻗﻒ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﭼﻨﺎن ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻧﻮﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
آﻣﺎدﮔﯽ ھﺴﺘﮥ دروﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ،ھﻤﻮاره ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺮوﺳﮥ داﺋﻤﺎ ﺗﮑﺮاری اﻣﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﮥ اﺣﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ﺗﺎ ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ،از ﻗﺒﯿﻞ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از ﺑﯽاﺳﺘﻌﺪادی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذاﺗﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ؛ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﮫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ،ھﯿﭻ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻮ و ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪای از آن ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻋﻠﻤﯽ وﺣﺎوی آﺧﺮﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎرات ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻠﻔﯿﻖ
اﺟﺒﺎرا ﺻﻮری آن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﺎ زرﺑﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﻣﻤﻠﻮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ و ھﻨﺮھﺎی ﺷﮕﻔﺖ
اﺑﺪاﻋﯽای ﮐﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻮج و ﺗﺎر و ﭘﻮدھﺎی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻓﻘﻂ ھﯿﺄت

۶۹۷

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

ﻇﺎھﺮیای از آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺪﯾﻌﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
در ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ ،ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺑﺪﯾﻊ ھﻨﺮی ،ﻓﮑﺮی ،ادﺑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮدﻣﺎن در ﻗﺮون
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎوشھﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن و
اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﺎن ...ﻓﺮاھﻢ آورد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﺪد ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﺴﻮج ﭘﻮﺳﯿﺪۀ آن را
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﻮدھﺎی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪۀ آن را ﺑﻪ ﺗﺎرھﺎی ﺧﺎک ﺷﺪۀ آن ،ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﻢ و در
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯽﺟﺎن آن روﺣﯽ ﺗﺎزه ﺑﺪﻣﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﮔﺮھﯽ،
دهھﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ،در ﺻﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
رﺧﻨﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ...ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ و ﺿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺄﻟﮥ وﺣﯽ،
ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺮﻣﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻦ ﺑﺪھﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻣﮫﻢﺗﺮ ،اﺛﺮ ﺳﻮء و ﺿﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ]آن[ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ روزﻣﺮۀ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز آن ﻧﮕﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ و رﻗﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮدهھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و زﺣﻤﺖ ﮐﺶ«.
اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﺮار ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ١ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺮده و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
۷ـ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرش

٢

ﺑﺮﻋﮑﺲ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺪاد اﯾﺴﺘﺎد ،ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺪرش ـ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺠﺎھﺪ ﺳﺎل  ۵۵و
 -١ﻗﺪرت و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ،ص ۴۳ـ  .۴۴ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﺮزاده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏروز ﺣﻖ دارﯾﺪ
ﺟﺰوه را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدم ،ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﺐ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدم و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ده ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ! وی از
ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺸﮫﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪای ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داد ،آﯾﮥ ﻗﺮآن را از آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺴﻮول وی ﺑﻪ او اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرھﺎ راﺣﺖ ﺷﻮد .وی ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﺎرھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮده ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ص ۴۵ـ .۴۷
 -٢ﻣﮫﺪی ﻏﯿﻮران آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮد و ﺟﺎی دﯾﮕﺮی وی را ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﭙﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ وی ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﯿﺦ و اﻋﺘﺮاض

۶۹۸
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ـ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺷﺮح داد .ﭘﯿﺶ از
درج ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﮥ او ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵۸ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ـ و ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ ـ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد!  ١و اﯾﻨﮏ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن ﻧﺎﻣﻪ:
ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰ :اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺪود دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻤﺎﺳﯽ
ً
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭼﻨﺪان از وﺿﻊ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی ﻧﺪارﯾﻢ ...ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه و در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮم ،اﺑﮫﺎﻣﺎت زﯾﺎدی
دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ...ﺳﻌﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﻦ آﻣﻮزﮔﺎر و ھﻤﺮزﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﮥ
ﺣﺮﮐﺖ و وﺿﻊ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽام روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ...ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﯾﻌﻨﯽ
ً
ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎ ،ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﯿﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن آن
ﺑﻮدهاﯾﺪ ...از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮدم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮫﺎﺟﻢ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ رژﯾﻢ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رژﯾﻢ را دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ و ﺧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪم و از ھﻤﺎن زﻣﺎن،
ﻣﺒﺎرزه را در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﺮوع ﮐﺮدم.
اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی  ٢ﻗﺮار داﺷﺘﻢ.
ً
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺬھﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ »ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻣﺒﺎرز«
ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎمھﺎی ﺗﻮدهای ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺤﺖ ﻟﻮای آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﺮار داد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪﯾﺎد ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن دوازدھﻢ ﻣﺤﺮم ،ص ۹۴ـ ) .۹۵ﺧﻮرﺷﯿﺪ واره ،ص (۶۸
ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺴﺖ
و درﺑﺎرۀ ﻗﺼﻪ ارﺗﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وی ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ازآن ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ واﻗﻌﯿﺖ
دارد ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﺰا ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﮫﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﺣﺴﯿﻦ )ﯾﺎ ﺣﺴﻦ(
آﻻدﭘﻮش ﺑﺎ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻻھﯿﺠﺎن رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ) .ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ،ص
۱۴۲ـ  (۱۴۳ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﮫﺮان ﻣﺼﻮر ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،۵۸ ،ص .۷
 -٢ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ﺳﺎل ۱۳۳۵
ش ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن در ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۹ﻣﺮداد  ۱۳۸۲درﮔﺬﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۶۹۹

ً
ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم و درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺖھﺎی زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن
و رﻧﺠﺒﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ زورﮔﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ،در
ً
ﻣﺤﺪودۀ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ» ،ﺷﻨﺎﺧﺖ« و »راه اﻧﺒﯿﺎء« اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ
ً
و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﮫﺎ ﻧﻤﯽدادم .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ »ﻋﻠﻮی« ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺸﺮی آنھﺎ ﺑﺎ
ﻣﺬھﺐ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺳﺮی اﻋﻤﺎل و ﻋﺒﺎدات ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﻣﯽﺷﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آنھﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺸﺮی ھﻢ ﺟﮫﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ واروﻧﻪای روی ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮی اﺳﻼم ﭘﺎیﺑﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم .ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﺎھﺮا ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﻼم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﻣﺜﺎل او ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ) ،ﯾﻌﻨﯽ اداﻣﮥ
ھﻤﺎن ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
آن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪم؛ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ھﯿﺠﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ آدم دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪم اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ راھﯽ
ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزه را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دردی را دوا ﮐﻨﺪ ،آن
ذوق و اﺷﺘﯿﺎق اوﻟﯿﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ...
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺬھﺐ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آنھﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﻋﻤﻠﯽای ﮐﻪ ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ھﻤﮕﺎم
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪم ...ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺧﻮف و ھﺮاﺳﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻇﮫﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻘﻄﮥ
ﻋﻄﻔﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎص ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ھﻢ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ھﻢ ﻣﺬھﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﻮأﻣﺎ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﺪه آل ﺑﻮد .ﻟﺬا اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه درآﻣﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻮد ﺻﺪاﻗﺖ و ﭘﺎیﺑﻨﺪﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ

۷۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮدم اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﻟﺬا اﮔﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎدی ھﻢ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﮐﻢ اﻃﻼﻋﯽ ﺧﻮد از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﺳﻼم ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﮐﻨﺎر آنھﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط رد ﻣﯽﺷﺪم .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﻈﺮات ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ ...ﺗﻌﻤﯿﻢ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﻣﺬھﺐ روﺑﻨﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ
روﺑﻨﺎ ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ ﺣﺎل اﮔﺮ اﺳﻼم در ﺧﺪﻣﺖ آن زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮب ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ھﻨﮕﺎم ورود ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮاﺳﺮی در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزۀ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺒﺎرزهای ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺶﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺧﻠﻖ
ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻧﻮاﻗﺼﺶ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﮫﻮر ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎ و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮاﺗﯿﮏ روز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎ و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪاش از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﯾﺸﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ﻣﺎ ھﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺒﺶ درآﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزۀ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ...
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺋﻤﺎ اوج ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯽﻣﮫﺎﺑﺎ ﺳﺪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﮥ آن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ً
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺬھﺐ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻞ
ﺛﺎﺑﺖ و ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪاش را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺿﺎﻓﯽ و زاﯾﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﻧﺰوا اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻧﺰوا ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺬھﺐ روز ﺑﻪ روز ﻧﻘﺸﺶ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ؟ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ را ﺣﻞ ﮐﺮده ،ﻣﻮاﻧﻊ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و روز ﺑﻪ روز
ﺗﻮﺳﻌﻪاش ﺑﺪھﯿﻢ .وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ و واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ آن ،ﺷﺪﯾﺪا اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ را از ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ،از
واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﺟﺎرﯾﺴﺖ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖھﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ...
ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺻﻠﯽ ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺒﺶ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار
دارد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺗﺎرﯾﺦ و ...ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ...ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﯿﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ از آﻻﯾﺶھﺎ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﯾﮏ دورۀ
ﮐﯿﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ و ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ و
ﺗﺌﻮریھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،و اﯾﻦ دﺳﺖآوردھﺎ
ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﺧﻂ درﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺨﺘﺼﺮی از
ﭘﺮوﺳﮥ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام درک ﮐﻨﻢ...
ﭘﺪر! در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن ﺗﻮ اﺳﺘﻮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﺎن ﺧﻠﻖھﺎ ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ و ھﻤﻮاه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮ را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻢ ...ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﺠﺘﺒﯽ /
 ۲۹اﺳﻔﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دارد ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻋﺪهای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
درون ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺪه و آن را ﻣﻨﮫﺪم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در واﻗﻊ اﯾﻨﺎن ﻋﺪهای ﺑﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺿﻌﻒ ﻓﮑﺮی ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ درﻏﻠﻄﯿﺪﻧﺪ.
۸ـ داﻣﻨﮥ ارﺗﺪاد

ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﮥ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ،آن ھﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺪاد ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ .رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد و از ھﻤﮥ اﺟﺰای آن اﮔﺎھﯽ داﺷﺖ ،ھﮋﻣﻮﻧﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻋﻀﺎی درﺟﻪ دوم و ﺳﻮم داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ را
ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ھﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻇﻠﻤﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻨﻮدﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺄﻣﻞ و
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ .و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﺖ
ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮدﻧﺪ ،ذھﻦ آﻧﺎن را از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﺄﻣﻼت دﯾﻨﯽ دور
ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎﻟﺐ در ﺳﺎزﻣﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﻄﻊ و
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﺎی آن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادی داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ ارﺗﺒﺎط ﺣﺴﻦ اﺑﺮاری ﺑﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح آن را ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ،ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،اﺑﺘﺪا
ﺑﮫﺮام آرام ﺑﺎ ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ .ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ درﺑﺎره
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻلھﺎﯾﯽ ﻣﯽآورد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدش را آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎدی و اﻟﮫﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﻠﻤﺒﻪ ﺳﻠﻤﺒﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ...ﯾﮑﯽ از ﺣﺮفھﺎﯾﺶ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺬھﺐ و دﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺪر دارد و اﻓﺮاد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و آنھﺎ را ﺗﺨﺪﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺣﺮﮐﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺷﯿﻮۀ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﺪارد .ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه را از
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد ...ﯾﮑﯽ از ﺣﺮفھﺎی دﯾﮕﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺎﻓﻮق
ﺑﺸﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺘﮑﯽاﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖﺷﺎن
١
ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ ھﻢ ھﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﺎن ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن را ﺗﺴﯿﻠﻢ ارﺗﺪاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪﯾﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ )ﺣﺴﯿﻦ(
آﻻدﭘﻮش )ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪی ﮔﺮوه ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ اول( ،ﺑﮫﻤﻦ
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ )ﻧﺎﺻﺮ( ﺟﻮاھﺮی ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺣﺴﯿﻦ
ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﺴﻦ راھﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺷﻔﯿﻌﯽھﺎ ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺗﺸﯿﺪ ٢ ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ

 -١ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ،ص .۱۰۴
 -٢ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺸﯿﺪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رﺟﻮی ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺳﺎزﻣﺎن از ﺗﮫﺮان ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ اول ﺑﻮد) .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺗﺸﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﻤﺎره  ۱۵از دوره ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اول
ﺧﺮداد  ۱۳۴۶در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .روی آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺗﺸﯿﺪ ،ﺳﺮ دﺑﯿﺮ
ﻣﮫﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﺗﺸﯿﺪ( .

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۰۳

زﻣﺮدﯾﺎن ١ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .داﻣﻨﻪ ارﺗﺪاد در
زﻧﺪان ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۷در آﻧﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،از ﻣﯿﺎن ۲۵ـ  ۲۶ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در زﻧﺪان ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی  ۳ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺒﯽ ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ ﻣﮑﺮم دوﺳﺖ و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دادﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫﭙﻮر ھﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎور دارد ،اﻧﺠﺎم
ﻋﺒﺎدت را ﻻزم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ٣ .ﺳﺤﺎﺑﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎریھﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ آﻧﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در وھﻠﮥ اول ،ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد و
٤
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﯾﺴﺘﺎده ادرار ﮐﺮدن«.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب آﻣﺪه اﺳﺖ .از
آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ :ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺣﺮﯾﺮی و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﺧﻮﻧﺪی )ﭘﯿﮑﺎر ،ش  ۱۴ ،۲۸آﺑﺎن  (۵۸ھﺎﺷﻢ
وﺛﯿﻖ ﭘﻮر ،ﺣﺴﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﮫﯽ ،ﺻﺎدق ﻓﺮد ﺗﻘﻮی) ،ﻣﺮﺗﻀﯽ( اﺑﺮاھﯿﻢ داور ،ﺣﻮرﯾﻪ
ﻣﺤﺴﻨﯿﺎن ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻔﺘﮑﭽﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺻﺎدق ﻗﮫﺎره ،اﮐﺮم ﺻﺎدق ﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج ﺷﻔﯿﻌﯽھﺎ
)ﭘﯿﮑﺎر  ۳۴ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﮫﺎ( ،ﻗﺠﺮ ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ ،ﺑﮫﺮام آرام )ﭘﯿﮑﺎر  ،۳۶ص ) .(۲۰ﺑﮫﺮام آرام
ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی داﺷﺘﻪ و در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﭘﯿﮑﺎر  ،۳۴ص ۹؛ وی در  ۲۵آﺑﺎن  ۵۵در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ() .در
ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره اﺳﻨﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻔﺘﮑﭽﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﻟﯿﻼ
زﻣﺮدﯾﺎن )ھﻤﺴﺮ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ و ﻟﻮ دھﻨﺪۀ او ﺑﻪ ﺷﮫﺮام و آرام( ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در  ۱۴دی ﻣﺎه
 ۵۵در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ) ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ روﺣﯿﺎت
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازیاش از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺟﺰو ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻮد( ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺮور ﺷﺪ
)ﭘﯿﮑﺎر  ،۳۶ص  ۲۲ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک او را ﮐﺸﺘﻪ( .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ـ ﮐﯿﮫﺎن

 -١ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۵ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زﻣﺮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺰل
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد) .ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص (۳۴۸
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ص  .۱۷درﺑﺎره ﺣﺴﻦ راھﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص ۳۹۵ـ .۳۹۷
 -٣ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص .۳۴۶
 -٤ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه ،ج  ،۱ص .۳۴۶

۷۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 ۲۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۵۹ص  ۲ـ ﻟﯿﻼ زﻣﺮدﯾﺎن ﺑﻌﺪھﺎ ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ھﺴﺘﻢ ،ﻣﺮا اﻋﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۴ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ و در ﺧﺮداد  ۵۶ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﺮح ﺣﺎل
وی در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﮑﺎر ،ش  ،۶۰ص  ۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﭘﯿﺶ از ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ١ ،و در واﻗﻊ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
 -١ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪهھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﺮو ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ در دی ﻣﺎه  ۵۱ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﯿﺪی اﻋﺪام ﺷﺪ
)ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  (۷۹ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زرﯾﻦ ﮐﻔﺶ از ﮐﺎدرھﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ؛ ﻣﺤﻤﺪ
ﯾﺰداﻧﯿﺎن از ﮐﺎدرھﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎلھﺎی ۵۶ـ  ۵۷ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﺳﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ از ﮐﺎدرھﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ رﺣﯿﻤﯽ ﮐﻪ در
 ۵۴/۱۱/۴اﻋﺪام ﺷﺪ ،اﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯿﺎن ﻗﺰوﯾﻨﯽ از ﮐﺎدرھﺎی درﺟﻪ دو ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج ﺷﻔﯿﻌﯽھﺎ در ﺳﺎل
 ۵۵در درﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪاش را در ﻣﺘﻦ آوردﯾﻢ .ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﮐﻪ
ھﻤﺮاه ﺳﭙﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻮد )او ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﯿﺪ )ﻣﺮﺗﻀﯽ ھﻮدﺷﺘﯿﺎن( را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻇﻦ ﻗﺮار داد و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺸﺖ .ﺧﻄﺎی آﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۳
رخ داد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ـ در ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ـ و ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،در
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﻗﻠﯿﭻ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ او در ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  .۷۹ص  ۲۵ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده اﺳﺖ( .ﭘﻮران
ً
ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﺴﺮ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ھﻤﺴﺮ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﺧﺒﺮ ﺗﺎزه اﯾﻨﮑﻪ وی در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ۱۶اﺳﻔﻨﺪ در ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﻦ ھﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ(.
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن ،اﻓﺴﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎری ھﻤﺮاه ﺷﮫﺮام ﻓﺮار ﮐﺮد .ھﺎﺷﻢ وﺛﯿﻖ ﭘﻮر از ﮐﺎدرھﺎی
درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  ۵۴ﺣﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺧﻮرد و ﻣﺮد .ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻤﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ً
)ﺧﻠﯿﻞ( ﻓﻘﯿﻪ دزﻓﻮﻟﯽ )ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺠﺪدا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ( ،ﻣﺴﻌﻮد ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎل  ۵۵در ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۵۴در ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻨﯿﮋه اﺷﺮف
زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در  ۵۴/۱۱/۴اﻋﺪام ﺷﺪ ،ﻣﮫﺪی ﻣﻮﺳﻮی ﻗﻤﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵۵در ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺟﻤﺎل ﺷﺮﯾﻒ زادۀ ﺷﯿﺮازی از ﮐﺎدرھﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵۵در ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻃﺎھﺮۀ
ﻣﯿﺮزا ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻼف زن ﺷﮫﺮام در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵۵در ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﯽ در ﺳﺎل ۵۵
در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺑﮫﻤﻦ  ۵۴اﻋﺪام ﺷﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻄﺤﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮﯾﻖ
اﻻﺳﻼم ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ دورس ،ﮐﻔﺎش ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ داور ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻣﯿﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش ،ﻣﺠﺘﺒﯽ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۰۵

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ١ .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺟﻮی و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﺎز
ً
ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ھﻢ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮان ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل اﻋﻼم ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪهای .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﻤﻦ را ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﺎھﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ٢ .ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺳﺎل  ۵۰ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،ھﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ـ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آنھﺎ
ھﺴﺘﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرهای ﻧﺒﻮدم ،ﺳﺎل  ۵۱در زﻧﺪان ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪم
و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،وﻟﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ ـ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺎﯾﻌﺎت ـ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز
ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎدم ...اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ھﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﺷﺘﻢ ...از ﺳﺎل  ۵۲ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﺑﭽﻪھﺎ ﻧﺒﻮدم ،وﻟﯽ ﭼﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﮑﻨﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪهام ،ﻣﻦ ھﻢ اﻋﻼم ﻧﮑﺮدم ...ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺪام ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،ﺳﺆال ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺗﮏ و ﺗﻮک ﺑﭽﻪھﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻦ دارم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮم .وﻟﯽ ﺧﺪا وﮐﯿﻠﯽ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ رﺟﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ
ً
ﺑﭽﻪھﺎ را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﺮده ،اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ...رﺟﻮی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﭽﻪھﺎ و ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از درون ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ
ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻣﯽآوری ،و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰھﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻧﺨﻮان ،ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻧﯽ ،ﻃﺮف ﻣﯽرود و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ
ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮدش را ﻣﯽﮔﺬارد ...اﯾﻦ آﻗﺎ )رﺟﻮی( ﮔﺮدن ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:

آﻻدﭘﻮش ،ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻻدﭘﻮش ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ،ﺟﻮاد ﻗﺎﺋﺪی ،ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ﻗﺎﺗﻞ
ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﺎن ،ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ اﻓﺮاز ،رﻓﻌﺖ اﻓﺮاز ،ﻣﺠﯿﺪ ﻓﯿﺎﺿﯽ،
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ )ﭼﺎپ دوم اﯾﻦ ﻣﺘﻦ( در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۸۲ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﺎه ﮐﻼه
ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
 -١آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۱۹۸
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۴۰۳ ،۱۹۸

۷۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻗﺎﺟﺎن! اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪانھﺎی ﺷﯿﺮاز و ﺗﮫﺮان
١
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ؟
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻨﺪ ،از ﺳﺮ راه
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ،درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻓﺮاد آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺳﺨﺖﺳﺮان ،اﺻﻼح
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮان و ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ھﻤﮥ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﻋﯿﻮب ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ( ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ «.و در
اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل  ۲ﺳﺎل »ﻣﺒﺎرزۀ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﻗﺮﯾﺐ  ۵۰درﺻﺪ
از ﮐﺎدرھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎدرھﺎ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺆول ﺗﺎ ﮐﺴﺐ
ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪﻧﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ از آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺗﻨﮫﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﮔﺰارش در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ و ﻏﯿﺮ آن راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺬھﺒﯽھﺎ و
٢
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﺮد.
اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﭘﺲ از آزادی در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۸از
 -١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص ۱۶۳ـ .۱۶۴
 -٢ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی اﻓﺮاد آﻣﺪه و دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ داﻣﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮده
آن اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ﺑﮫﺮام آرام ﺑﻮد
ﮐﻪ از وی ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪ و در زﻧﺪان زاﯾﻤﺎن ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺣﻮم رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ھﻢ ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮓ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۳۴۰ـ  .۳۴۱ﮔﺰارش ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی
ﻓﺮاوان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ در ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ج  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﻃﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۷۰ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۰۷

ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد آزاد ﺷﺪه از ﺣﺰب ﻣﻠﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺮادی از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺬب آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ١ .اﯾﻦ ﺟﺬب در ﺳﺎل  ۵۲ﯾﻌﻨﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﻤﯽ ،در ﺳﻄﺢ رھﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺮان
رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در رأس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ دو ﻧﻔﺮ از
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺤﻤﺪﻣﻔﯿﺪی ) ٢اﻋﺪام در ﭘﻨﺠﻢ دی ﻣﺎه  (۱۳۵۱و دﯾﮕﺮی
ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺳﭙﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد اﺧﯿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ و در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﯿﮑﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﻋﺪام ﺷﺪ .زﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ در ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﺤﺮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ از
ﺗﺮور دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺳﺎل  ۵۳ﯾﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدر ﮐﺮد آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی
آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺮدﯾﺪ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ؛ اﻣﺎ رھﺒﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ،او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ
اﻋﻼﻣﯿﻪ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،آﯾﻪ ﻗﺮآن زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ
ﺑﯿﻔﺘﺪ! وﻗﺘﯽ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ از ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی.

 -١ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ »ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﮫﯿﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ :ﺳﯿﺪ رﺿﺎ دﯾﺒﺎج ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻋﻼم زاده ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻔﯿﺪی ،ﺳﻌﯿﺪ ﺻﻔﺎ و ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ اﺻﻞ« از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﻋﺒﺎﺳﯽ ،درﺑﺎره ﻣﻔﯿﺪی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﺿﻊ او ﺑﮫﺘﺮ از او
ﻧﺒﻮد و ﯾﮑﺒﺎر ﺳﺠﺎدهای را ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎدرم ﺑﻮد ،ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده ،ﻓﻘﻂ ﻣﮫﺮ آن را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺮداﺷﺖ و
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺠﺎده ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ او ﺑﻮدم ،ﻧﻤﺎزش را
ً
ﺑﻪ زور ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪا در دﻓﺎﻋﯿﻪاش ﺟﻮری ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺒﺶ ﺗﺮک ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات
ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص  .۱۰۱ﻣﻔﯿﺪی در ﺗﺮور ﻃﺎھﺮی ﻧﻘﺶ اول را داﺷﺖ و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ً
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﺑﻌﺪا ھﻢ اﻋﺪام ﺷﺪ .ھﻤﺎن ،ص ۱۰۳ـ  .۱۰۴ﻧﻈﺮ ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ درﺑﺎره ﻣﻔﯿﺪی و
ﺧﺼﻠﺖھﺎی او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .وی ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺗﺸﮑﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ اﺋﺘﻼف آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ.

۷۰۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ١ .اﺣﻤﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﺮای
ﻧﮕﺎرش ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺷﮫﺮام در ﻣﻐﺎزهای در ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺎژ
ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی زن ﺳﺎزﻣﺎن رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ و رﻓﺖ
و آﻣﺪھﺎی ﻣﺸﮑﻮک ،ﻇﻦ ﺳﺮاﯾﺪار را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ ﺷﮫﺮام و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﺮاﯾﺪار ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﮫﺮام از آﻧﺠﺎ
ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺳﺎواک ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،در ھﻤﺎن ﻣﻐﺎزه ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺳﺎواک ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ
٢
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز ﻣﺴﻠﻤﺎن( را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻃﺮح اﺻﻄﻼح »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻄﻮر ﺟﺪی و
وﺳﯿﻊ از آﻧﺠﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ـ از ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۵۲ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ،
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ص  .۳۴۸ﺧﺎﻧﻢ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺗﻮک زاده ﮐﻪ
ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﯿﺮش را از ﺷﻮھﺮش ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی
او را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وی ﮐﻪ ﻓﺮد ﮐﻢ ﺳﻮادی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﭼﺎپ ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺟﻠﺴﺎت و ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﮑﺮی
ھﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ھﺮ روی ﺟﺪاﯾﯽ او از ﺷﻮھﺮش و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ازدواج وی ﺑﺎ ﺑﮫﺮام آرام ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﮫﺮام آرام در  ۲۴آﺑﺎن  ۵۵ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ از
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ـ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺎی ازدواج ﺑﺎ اﯾﻦ زن را داﺷﺖ ـ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻠﺴﻪای ﭼﻨﺎن
اوﺿﺎع ﺑﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی ھﻤﻪ وﺳﺎﺋﻠﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺠﮏ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ در ﺧﺮاﺑﻪای در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻮﺷﯿﺮوان دادﮔﺮ )ﺑﻌﺜﺖ( ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻤﺴﺮش ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪھﺎ در ﭘﯽ ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻘﯽ
ﺷﮫﺮام دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻦ در ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۵۰ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی
اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد در زﻧﺪان ﺷﻨﯿﺪم) .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﭼﻮن آﻗﺎی ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در  ۲۶دی ﻣﺎه  ۱۳۵۰ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده و ﺧﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺻﻄﻼح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﺧﻮد ﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از ھﻤﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۳۱۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﭼﭗ را ﮔﺮد ھﻢ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ھﻤﺮاھﺎن وی از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻦ روﻣﯿﻨﺎ و
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و ﻋﺪۀ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﻌﺪھﺎ در زﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ١ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ۵۲ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ
٢
ﺳﺎواک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ) .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در  ۲۰ﺑﮫﻤﻦ  ۵۴در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺗﮫﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ(.
ﺳﺎواک در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﯿﻤﯽ آﻧﺎن ﻋﮑﺲ ﭼﻪ ﮔﻮارا و ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰوات ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﺎن را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺖ ٣ .ﭘﺲ از آن در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎواک ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺗﮫﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
٤
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،و ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.

 -١ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺰ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد
اﻣﺎ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮوه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در زﻧﺪان ﮐﻪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺑﭽﻪھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص ۲۵۲ـ .۲۵۳
 -٢وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۵در ﻣﺤﻠﮥ آب اﻧﺒﺎر ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ در ﺻﻒ ﭘﺎن
اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖھﺎی ﻃﺮﻓﺪار دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن
رﺧﺪادھﺎی ﺳﺎل  ۴۲ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎه اراﺋﻪ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ داد
و از ﺳﺎل  ۵۲ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ آزاداﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ از ﻟﻨﯿﻦ
ھﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ روی او ﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ھﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد و در
) ۱۶ﯾﺎ  (۲۰ﺑﮫﻤﻦ  ۵۴ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر او ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎ
ﻗﻘﻨﻮس ـ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺗﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﺮک ﯾﺎ ﺟﮫﺎد اﻣﺮوز ،ﭘﺮده دری ،ﺣﺰب و ﭘﺎرﺗﯿﺰان ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و دﻓﻦ
ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ،ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﺷﺘﺎﺑﺰده ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﻮروی و ﻧﮫﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﮕﻞ ،اﻧﻘﻼب )ﮐﻪ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﺘﺎب »ﺷﻮرش ﻧﻪ ،ﻗﺪمھﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه« را ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﻮﺷﺖ( و ﺷﻤﺎری آﺛﺎر ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺰرگ رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن( ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎرۀ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۳۷۵ـ  ۳۷۸و ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ
»ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺗﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﺮک« ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ اوﻟﺪوز .۱۳۵۸ ،اﺧﯿﺮا ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﮥ
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺗﻨﮫﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،از ھﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎھﺮوﯾﺎن )ﺗﮫﺮان (۱۳۸۳ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص .۳۱۰
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ،۹دﻓﺘﺮ دوم ،ص  ۵۳ﻧﺎﻣﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯿﮥ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ در ﺳﺎل .۱۳۵۶
)ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در واﻗﻊ ﺳﺎواک از اواﺧﺮ  ۵۱و اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۲اﺗﮫﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮد .آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ )از ﭼﺎپ ﺳﻮم( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را در ﺳﺎل  ۵۱از ﺑﺎزﺟﻮی ﺧﻮدم در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻨﯿﺪم .اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻨﻮز
ﺗﺤﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ۵۲/۳/۳۰
اﻃﻼﻋﯿﻪای در ﺑﺎره اﺗﮫﺎﻣﺎت رژﯾﻢ درﺑﺎره ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮد ١ .در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت از اﺳﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،از ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺘﺎﯾﺶ و از ﺗﻼش رژﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ
ﻣﺒﺎرزان ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺎھﺪان ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ ﻓﮑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ »اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه« ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻼت ﺑﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﻼﻣﯿﺖ آن ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ »اﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ.
اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ ،اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ...ﻣﺎ آﯾﯿﻦ
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ .اﺳﻼم ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪ ﺳﺘﻢ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد« .ھﻤﺎﻧﺠﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی ﻻﻧﻪ ﮐﺮده در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده در
ﺟﮫﺖ ﺿﺮﺑﻪزدن از درون ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ در ﺟﮫﺖ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آرﯾﺎﻣﮫﺮ و
ارﺑﺎﺑﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺶ از آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و رذﯾﻼﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهھﺎ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﯾﮕﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻓﮑﺮ و ذھﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ً
ﺧﺴﺮو ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺧﺴﺮو
ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ )ﺗﯿﺮﺑﺎران در  (۵۲/۱۱/۲۸ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻣﻨﺴﻮب
ﺷﺪه آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ» :ان اﳊﻴﺎة ﻋﻘﻴﺪة و ﺟﻬﺎد«؛ ﺳﺨﻨﻢ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪای از ﻣﻮﻻ

ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻠﻖھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺟﺴﺘﻢ و آﻧﮕﺎه

ﺷﺪﻧﺪ :ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۲ص  ،۶۳۷در ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص  ۲۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ در
ﺳﺎل  ۴۴ﻧﯿﺰ ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ(.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص ۱۰۵ـ .۱۱۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۱۱

ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪم ...از اﺳﻼم ﺳﺨﻨﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮدم .اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﯾﺮان ،ھﻤﯿﺸﻪ
دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽھﺎ،
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽھﺎ ﻧﻤﻮدار ﺻﺎدق اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ
دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی آزادی ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺛﺮوت در ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ّ
ﻓﻼﮐﺖ در ﺳﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺛﺮوت ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ و ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺼﺮی ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﺑﺴﯿﺎر
وﺟﻮد دارد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺟﮫﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد و ﻧﯿﺰ از ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎرﺳﯽھﺎ و اﺑﺎذر ﻏﻔﺎریھﺎ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻻ
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﻮدار زﻧﺪﮔﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ ﺑﺮای ﺧﻠﻖھﺎی ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﮫﻦ در
اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .او در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮد و ﯾﺰﯾﺪ ،ﺑﺎرﮔﺎه ،ﻗﺸﻮن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت
داﺷﺖ .او اﯾﺴﺘﺎد و ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻮﺷﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ
در ﺗﺪاوم ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،راه ﻣﻮﻻ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺑﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
١
اﺳﻼﻣﯽ را ،اﺳﻼم ﺣﺴﯿﻨﯽ را ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺣﺰب ﺗﻮده ،در ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﮥ رھﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۳۲۵/۹/۱۳از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ و ﻧﮫﻀﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﻧﻮﺷﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﻮال ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﺮﺑﻼ ﻋﻤﺎل ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻠﻌﻨﻪ ،ﺗﯿﻎ در ﺳﻼﻟﮥ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮫﺎدت
ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺣﺎوی ﻓﻠﺴﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک اﺗﮫﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮد ،در آﻏﺎز ،ﻣﺬھﺒﯽھﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ از ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛  ٢اﻣﺎ ﺑﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﯽ ھﺴﺘﻢ ،ص ۲۰۰ـ  ۲۰۱و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع) ،ﺗﮫﺮان ،آرﻣﺎن،
 (۱۳۵۷ص ۱۶ـ .۱۷
 -٢از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک درﺑﺎرۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﮐﻪ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺎم و ﻓﺮدی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۴از وی راﺟﻊ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﻼم ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻀﻢ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺮور روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﮥ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮده و در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﺒﺎس اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
در آن زﻣﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎی ﺳﺎواک را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﺳﺎواک ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ١ .ﺣﺘﯽ
ﺟﺪای از ادﻋﺎی ﺳﺎواک اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﻼم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری روﺷﻦ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﮋن
ﺟﺰﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺄ دﯾﻦ و ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻏﯿﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ٢ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻠﯽ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻢ ﻧﻨﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره ھﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﮔﺮوه ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر آدﻣﯽ و ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﮥ ﺷﺮع اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﻮاردی از اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮ
ﻣﮫﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ آن ﻣﻮارد را در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻼم و در ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪ دﯾﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آن
اﺣﮑﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎدم
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ص  .۲۲۵در ﮔﺰارش ﺑﻌﺪی ﺳﺎواک ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﻀﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎواک و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ و
)ﺧﻮد( ھﻤﻮاره ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ص .۲۲۵
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ص ۳۳۸ـ  ۳۴۹در آﻧﺠﺎ از ﺗﻼشھﺎی ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﺮای
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﮐﺮدن ﺧﻮدش ھﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺷﺮح داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻤﺴﺮش را در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاھﺎ
از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﯿﺴﻤﺎر زﻧﺪی ﭘﻮر ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری و
ﯾﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،آﺛﺎر دﯾﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ و آﯾﻪ ﻗﺮآن را از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
اﻃﻼﻋﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ دﺳﺖ از دﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ ،ص  .۲۷۰ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﺶ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ھﻤﺎن ،ص .۲۸۷
 -٢ﻣﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ آن در »ﺟﻨﮕﯽ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ و
آﺛﺎر ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ« )ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺧﺎوران (۱۳۷۸ ،ص ۳۶۵ـ  ۳۸۶ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن را
ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۱۳

ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺜﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر داد .در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺷﺮﺣﯽ
از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از اﺳﺎس دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ دارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻃﺮح
ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻔﺼﻞ در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و
ﺑﯽﺳﺮوﺗﮫﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪ اھﺪاف ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ »اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺎ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎد و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ
١
اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺖ«.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،داﻣﻨﮥ ﺧﺒﺮ ارﺗﺪاد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ .ھﺎﯾﺪ ﭘﺎرک ﻟﻨﺪن ﮐﻪ
ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان از ھﺮ ﻓﺮﻗﻪ و ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮏ روز ﺷﺎھﺪ رﺳﯿﺪن
ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﮏ روز
»ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮاد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪی رﻓﺖ و ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن
ﺧﺎﺻﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﮋده! ﻣﮋده! ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ در زﻧﺪان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺎﺷﺪ .آنھﺎ اﯾﺪهھﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﺟﺪﯾﺪی ﻃﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه
اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ھﺮﭼﯿﺰی ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺠﺎب ﯾﺎ ھﺮﯾﮏ از اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ،
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ و ھﺪف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ٢ «.ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﮐﻪ از
ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻼه ﺧﻮدم را ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎلھﺎ ،ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؟ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدهام .ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
٣
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد.
ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺖ ـ و اﻟﺒﺘﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮد ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،وی
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :از ﺳﺎل ۱۳۵۰اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
 -١ﺑﺤﺜﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ) ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻠﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﺑﯽ
ﺗﺎ( ص ۲۶ـ .۲۷
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص ۱۰۹ـ .۱۱۰
 -٣ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  ،۷۹ص .۲۵

۷۱۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻢ آنھﺎ را روی ﺧﻂ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻧﮕﻪ دارم «.وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ
ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۴۰ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻀﻮ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻤﭙﺎت ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺒﯽ ﻣﻌﻈﻤﯽ و ﺣﺒﯿﺐ ﻣﮑﺮم دوﺳﺖ ،ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ١ «.در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﯾﮕﺮی
٢
ھﻢ ﺳﺤﺎﺑﯽ داده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۵۰در زﻧﺪان در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺮان
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ٣ .در واﻗﻊ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ دو ﻧﻔﺮ اﺧﯿﺮ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻧﺎن روی
٤
اﻓﮑﺎر ﺷﺒﻪ اﻟﺤﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺳﺎلھﺎی ۵۰ـ  ۵۳زاﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮐﺒﺮ ﺑﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ،از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی
آھﻨﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎدرھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺤﺮاف در ﺳﺎزﻣﺎن از آن
ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش ﺳﺮور آﻻدﭘﻮش ـ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﻣﺤﻤﺪ از او
٥
ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ـ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎه )ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺷﺸﻢ ﻣﮫﺮ  ۵۵اﺳﺖ.

 -١ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،ج  ،۲ص .۱۲۸
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﺎﻃﺮات ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ) ،ص  (۲۵از آﻗﺎی ﺳﺤﺎﺑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای درﺑﺎره ﺗﻮﺟﮫﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ )از
ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۵۰وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﮐﻪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و
اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪم و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ وﺿﻮح در آن دﯾﺪم ،در ﺳﻔﺮی
ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﺰت ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ واﺳﻄﮥ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ او
رﻓﺘﻢ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .او ﻋﯿﻨﺎ ھﻤﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ را داد .ﯾﻌﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی
ﻓﮑﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اﻓﮑﺎر آﻧﺎن رﺳﻮخ دارد ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف را اﺻﻼح
ﮐﻨﻢ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص .۳۱
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ﻣﺪﺧﻞ ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻠﯽ.
 -٥ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﻪ وی ﺗﺸﮑﯿﺎﻻت ﺟﺪاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﮑﺎر ـ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ـ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﮐﺒﺮ ﺑﺮاﺗﯽ ،ص
 ۳۱ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻃﻼﻋﺎت او ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۱۵

ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺠﺎدی ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش ﻣﮫﺪی ﻏﯿﻮران ﺑﺎ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ
ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ ،از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﻃﺎھﺮ رﺣﯿﻤﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ اﻋﺪام ﺷﺪ ـ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ او را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .او از
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۲و  ۱۳۵۳ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﺎﺗﯽ از
ﻗﺮآن و ﺣﻔﻆ ﺧﻄﺒﻪای از ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ÷ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن اوﺻﺎف ﻣﺘﻘﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد «.اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﮫﺮام آرام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دﯾﺪاری ﺑﺎ
آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻗﺎی ﻏﯿﻮران ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را
ﺳﻮار ﮐﺮده در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﻮران ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دادهاﻧﺪ؟ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺠﺎدی ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۵۴ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز
آﻣﺪم ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و از ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺮآن آﯾﻪای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪھﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻓﺮادی ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﯿﻢ و
آنھﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻟﻘﻤﻪ را دور ﺳﺮﻣﺎن
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ دھﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﮔﻮلزدن ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺎرﻣﺎن را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﯿﻢ ١ «.وی ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ
٢
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در آن ﺟﻠﺴﺎت ،ﺻﺪﯾﻘﻪ رﺿﺎﯾﯽ ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻣﯽدھﺪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺟﮫﮥ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺲ از آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ )ﺷﺪه( ھﻢ
ﺑﻪ ﺷﺪت از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪی وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
 -١ﺧﻮرﺷﯿﺪ واره ،ص .۶۹
 -٢ھﻤﺎن.

۷۱۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ دو ھﺪف دﺳﺖ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ رھﺒﺮی ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد .ﺑﺎ )ﺑﯿﺎن( ﭼﻨﯿﻦ
ھﺪﻓﯽ )از ﺳﻮی( ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﺎری
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ )ھﺴﺘﻪ ﻣﺬھﺒﯽ( ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﺮادران ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی آھﻨﮕﺮ و ﻓﺮھﺎد ﺻﻔﺎ )ﮐﻪ ھﺮدو از ﮐﺎدرھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و از ﺳﺎل  ۵۰ﺗﺎ  ۵۳در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﻔﺎ در ﺳﺎل  ۵۵ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ(  ١ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق و ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ )ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده
و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلھﺎی  ۵۰ﺗﺎ  ۵۳در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ٢ (.ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن
ﺣﺪود دی ﯾﺎ ﺑﮫﻤﻦ  ۵۴اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ( اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۵۵ﻓﺮھﺎد ﺻﻔﺎ در درﮔﯿﺮی ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق و ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ھﺮدو ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
ﮐﻮﺷﺶھﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﺧﻪھﺎ را
ھﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی آھﻨﮕﺮ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق را راﺿﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ درﺟﮫﺖ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ
 -١وی از دوﺳﺘﺎن ﮐﺎﻇﻢ ذواﻻﻧﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻨﺪ .ﺻﻔﺎ در ﺳﺎل  ۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ اداﻣﻪ داد اﻣﺎ ﺟﻨﺎزهای در  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ ) ۵۵ﯾﺎ  (۵۴در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .وی از ﺑﭽﻪھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
 -٢ﻃﺮﯾﻘﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ و راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن )ﻓﺮﺗﻮک زاده( ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﮫﺮام از وی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و آن زن ھﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ روﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .ﻃﺮﯾﻘﺖ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵۶ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد،
از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ رﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ آﻻدﭘﻮش ،ﺳﺮور آﻻدﭘﻮش ،و ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺟﺰو اﯾﻦ ھﺴﺘﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪهھﺎ ،دﯾﮕﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﯿﺮوس ﻧﮫﺎوﻧﺪی ﮐﻪ ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﻮد ﻟﻮ رﻓﺘﻪ و در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق و ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺰو ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن را
دﯾﺪه ﺑﻠﮑﻪ در زﻧﺪان ﺗﮫﺮان آﻣﻮزش ﺳﺎلھﺎی  ۵۰ﺗﺎ  ۵۳را ھﻢ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ
١
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺸﺎن و زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎدرھﺎی زﻧﺪان ﺗﮫﺮان ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ از زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل و
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﮫﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﯾﻦ
اﻓﺮاد از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی آھﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎﺧﻪ را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻮﺷﺶھﺎﯾﯽ را در ﺟﮫﺖ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت وی و ﻣﺠﺘﺒﯽ آﻻدﭘﻮش و ﺧﻮاھﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﺮور آﻻدﭘﻮش و دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻋﺪهای از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
٢
ﺷﺎﺧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.

 -١ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻪ ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺤﺎﺑﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺷﺮﺣﯽ از اوﺿﺎع ﻓﮑﺮی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺷﯿﺮاز در ﺳﺎل
 ۱۳۵۲ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺿﻌﻒ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺤﺚھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۳۳۹
 -٢ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان ،ص ۳۵ـ  ۳۶در اداﻣﻪ ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﻪای از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ را ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی
آھﻨﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮی آھﻨﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺻﯿﻞ و ﭘﺎک ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺷﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن،
وی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮده و )وﻗﺘﯽ( اﺷﮑﺎﻻت و اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺰوۀ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ادراک را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ) .اﯾﻦ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ از ﻓﺮدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ آﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﺪ روز
اول دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درآﯾﺪ .وی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻼﺻﺪرا و ﮐﺘﺎب روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻧﻈﺮ
اﻃﻼع ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ در ھﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی
آھﻨﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن را اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﺎن۳۶ :ـ .۳۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺪهای از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﭗ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در زﻧﺪان داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ
ﮔﺮوه آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۵۷ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﻦ ارﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮ اول در  ۲۸۶ﺻﻔﺤﻪ رﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ١ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺿﺪ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ
اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ٢ .ﮐﺘﺎب

 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ رﺳﺘﮕﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺜﻤﯽ ھﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺜﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »آﻧﮫﺎ
ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ« اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻪ وی دارد .وی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﮥ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام
ﺑﺮ او داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎز از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽاش دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ص ۳۲۷ ،۳۲۶ ،۲۶۹ـ ،۳۳۱
 ۴۲۹ ،۳۳۶ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﮫﺮام آرام ،رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ رﺳﺘﮕﺎر را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮔﺮوه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در
ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ھﻤﺎن ،ص  .۳۸۵ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻧﺒﻮی در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻮل ﮐﺮﯾﻢ رﺳﺘﮕﺎر ﺑﻮده و از ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪه
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮی ،ص  (۵۳ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺮﯾﻢ رﺳﺘﮕﺎر در زﻧﺪان ،ﺑﻪ رﻏﻢ
آﻧﮑﻪ ﺟﺰو ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را دو ﮔﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻮدن،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا .رﺳﺘﮕﺎر و ﺑﻪ ھﻤﺮاه وی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻼﯾﺮی ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در
ﺳﺎل  ۵۵ﺗﻮﺳﻂ رھﺒﺮی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در زﻧﺪان ﻃﺮد ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ آزاد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان ،ص .۳۲
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎھﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮآن« در
ﺷﻤﺎرۀ دوم ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ داﻧﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺮﯾﻢ ،رﺳﺘﮕﺎر و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻼﯾﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
در روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮدو در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دو
ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮآن )ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮ داﻧﺶ( و :دﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ؟
)ﭼﺎپ ﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ( ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ »ﻧﺸﺮ ﻣﮑﺘﺐ« ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﻪ  ۴۴از رﺳﺘﮕﺎر و ﻣﻼﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﻦ ارﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ھﻔﺖ
آﺳﻤﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺬرھﺎی ﮔﻠﮕﻮن ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« در ﺷﺮح ﺣﺎل
ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در آذر ۵۷ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ« آﻣﺪه و از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب »راه ﮐﻤﺎل« ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
از ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۱۹

دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮ دوم
ﺑﺎزﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم و آرﻣﯽ ﮐﻪ داﯾﺮهای ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻌﺒﻪ
ُ ُۡ َ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان ،[۱۱۰ :اﻧﺘﺸﺎر
و زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد﴿ :كنتم
ٍ
ِ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ آرم ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۵۸اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮﺷﺶھﺎ و ﻣﺠﺎھﺪتھﺎی ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋادھﺎ از ﺳﺎل  ۴۴ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ را
در ﺟﮫﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرن ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﮑﺘﺒﯽ و ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﭘﯽ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ١ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﺤﺮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎل  ۱۳۵۴در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ
»ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﯾﮏ دﺳﺘﻪ و اﺻﺮار ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮات اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ« ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﻮد.
ﺷﮕﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﯿﺮو اﻣﺎم در ﻣﮫﺮ ۵۷از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ رﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎواک در
ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺟﺒﮫﺔ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﯽ
ﮔﺮوه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر
»ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪات
ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده از ھﺴﺘﮥ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
ارﺗﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ،در ﺗﮫﺮان ،ﻗﻢ ،ﮐﺎﺷﺎن ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﯾﺰد و ﺷﮫﺮھﺎی
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٣ «.اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻒ و ﻣﻨﺼﻮرون و ﻓﻼح و ...اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ داﺧﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎواک اﻓﺘﺎده ،اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -١ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ،ص .۷
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص ۳۱۴ـ .۳۱۵
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۳۱۴ـ .۳۱۵

۷۲۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن آن ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪاش را در
آﻣﻮزشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﮑﺮی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﺑﻮد .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ را اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﮥ راﺳﺘﯿﻦ ﻃﺒﻘﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ؛ اﺳﻼم
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ و ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ
ﺑﻮد .از آن ﺷﻤﺎر ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش )ﮐﺸﺘﻪ در  ۱۴ﺷﮫﺮﯾﻮر  (۵۵و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ )ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه در  ۱۷ﯾﺎ  ۱۸ﺑﮫﻤﻦ  ۵۵در ﻣﯿﺪان دروازه ﺷﻤﯿﺮان( ﮐﻪ ھﺮدو از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ
ﺗﮫﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ ٢ .ھﺮدو ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن آنھﺎ ،آﻻدﭘﻮش ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ )ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺑﺪاران ﮐﻪ ﺑﻪ
 -١ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﻘﯿﻪ دزﻓﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در
ﺟﻠﺴﺎت اول ،اﺑﺮاھﯿﻢ )ﻧﺎﺻﺮ( ﺟﻮھﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﺑﺤﺚ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ،اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .روی ھﻢ رﻓﺘﻪ ﻗﺮآن ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺒﻮد و ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻗﺮآن ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻮاش ﯾﻮاش ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺆول ﻣﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪم و ھﺮﭼﻪ او
ﮔﻔﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم«) .ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ج  ،۳ص  ۶۶۹از
ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده( ﮔﻮﯾﺎ وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد را ﮔﻔﺖ
و از ﻗﺘﻞ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻟﻮﻟﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روی آوردﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻓﺮدی از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺧﻮﻧﺪی ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ھﻢ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﻠﻢ ھﺴﺘﯽ و ھﻢ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺑﭽﻪھﺎی ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺷﻨﯿﺪهام ،دم از ﻗﺮآن ،و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽزدی ،ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﯾﮏ
دﻓﻌﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﻢ و ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ً
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻦ ھﻢ ﻗﮫﺮا از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدم «.ﺧﺎﻃﺮات ،ج  ،۱ص .۳۹۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﻮران ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی ،ص  ،۲۰۰ص  .۲۱۴ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آﻧﺠﺎ از
اﺣﺴﺎس دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و
آﻻدﭘﻮش ﻣﯽآورد) .وﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ ،ص  (۲۳۳اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﮐﺘﺮ »ﻗﺼﮥ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ،ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺎھﺪ« را ﺑﮕﻮﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﺑﻨﺪه اﻇﮫﺎر ﮐﺮد( ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی در اﺳﻼم( ﻣﺎﻧﺪهاﯾﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
َ َ ُّ ۡ
ٱ�� َيا
آﻻدﭘﻮش ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺧﻠﻮﺻﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ آﯾﻪ ﴿خ ِ�

َ
َوٱ�خ َِرة ۚ﴾ ]اﻟﺤﺞ .[۱۱ :ﺑﻮد .ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ھﻢ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن وی ،از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی او ﺑﯿﺎﯾﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر
ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﺎن ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ از ارﺗﺪاد آﻧﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،ﻗﺼﮥ
ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ را ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ و ﻧﻪ روﺣﺎﻧﯽ
و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ـ ﺑﻮد ،در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ زوج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .وی در آﻧﺠﺎ از ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻼی ده ،از درک و ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺟﺰ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺒﻮد ـ ﻋﻠﯽ و زﯾﻨﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد؛
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯽ÷ و ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ١ .ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ در
روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﻧﺎم ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﺳﺨﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر روﺑﺮو ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
 -١ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻗﺼﮥ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ )ﭼﺎپ ﺳﺎل  ،۱۳۸۰ص  (۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ھﻤﮥ ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﺷﺎھﺪ دارد:
ﻣﺮد ،ﻋﻠﯽ وار
ﺷﺎھﺪت؟
ﺣﺴﻦ )آﻻدﭘﻮش(
زن ،زﯾﻨﺐ وار
ﺷﺎھﺪت؟
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ )ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ(
ﻋﺮوﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯽ وار
ﺷﺎھﺪت؟
ﻋﺮوﺳﯽ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ؟
 ...اﺳﻼم و اﻧﺴﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ دو ﺷﺎھﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و ﺧﺪا
اﮐﻨﻮن دو ﮔﻞ ﺳﺮخ از اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺪه و دارد ﻣﯽﺑﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮازد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺷﺪن آﻧﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﮐﻪ آن را در ﺳﻄﺢ
ﮔﺴﺘﺮده ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ﺑﺮای اﻋﺪام ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،داﺳﺘﺎن
ﺷﮫﺎدت و ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺎﺑﻪ اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﮫﺎدت و ﭘﺲ از
ﺷﮫﺎدت در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻗﻤﺮی در ﻧﮫﻢ ﻣﺤﺮم و ﺷﺐ
ﯾﺎزدھﻢ )اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ١ (۱۳۵۰اﯾﺮاد ﺷﺪ ،و اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺟﺮای اﻋﺪام ﻣﺴﻌﻮد
اﺣﻤﺪزاده ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪ زاده
٢
ﺑﺎ ﭘﺪر دﮐﺘﺮ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺸﮫﺪ ھﻤﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻧﯿﺰ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﮫﺮھﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه )ص  (۲۶از
ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش و ﺧﻮاھﺮش ﺳﺮور آﻻدﭘﻮش )ھﻤﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی آھﻨﮕﺮ( ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺧﻮد ﺷﺮﺣﯽ از ﺑﺮھﻢ ﺧﻮردن ارﺗﺒﺎط ﻧﮫﻀﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )ﭘﺲ از ﺳﺎل
 (۵۴اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده
اﺳﺖ ٣ .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻟﺒﻨﺎن و در ارﺗﺒﺎط ﭼﻤﺮان ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی
در دﻣﺸﻖ و ﺑﯿﺮوت ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﺷﺪن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از اﯾﺮان
ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﺑﺬرھﺎی ﮔﻠﮕﻮن ،زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان از ﺣﺴﻦ
آﻻدﭘﻮش و ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
 -١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد« »۱ـ ﺷﮫﺎدت )ﻧﮫﻢ ﻣﺤﺮم ۲ (۱۳۹۲ـ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺎدت )ﺷﺐ ﯾﺎزدھﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ۱۳۹۲ق( و )اﮐﻨﻮن رﺳﺎﻟﺖ زﯾﻨﺐ( در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۵۰ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت دارد ،دﮐﺘﺮ اﯾﻦ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را در ﭘﯽ اﻋﺪام ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
داﺷﺖ .ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﭼﮫﺎرم ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۵۱اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪزاده در
اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰اﻋﺪام ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎﻣﻮران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ج  ،۲ص  ۱۷۹ﻣﺪﺧﻞ »اﺣﻤﺪزاده،
ﻣﺴﻌﻮد«.
 -٣ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ وﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۲ص ۱۸۶ـ .۱۸۷
 -٤ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،ص ۱۱۴ـ .۱۱۶

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۲۳

ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﯾﺎد ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ
ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ـ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ١ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش از ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۴ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اداﻣﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﺳﺎﺳﺎ از ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف،
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻋﺒﺎرت از ھﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺗﻘﯽ
ﺷﮫﺮام ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۵ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺳﺎواک از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ دوران ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺷﻔﺘﮕﯽھﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
روزﮔﺎری آن اﻧﺪازه ﭘﺮ ﺗﺤﺮک و ﭘﺮﻧﯿﺮو ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻂ ،ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﯽﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺎواک ﺧﺮد ﺷﺪه و ھﯿﭻ ﭼﺎرهای ھﻢ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮانھﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش در ﺷﮫﺮﯾﻮر ،۵۵
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ »ﻣﺪﺗﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از وﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺎرھﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۵۵ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻌﯿﺪ )ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام( ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ
ﻣﯽرود و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وی ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻌﯿﺪ
)ﺷﮫﺮام( ﺑﻮده در  ۱۱ﺑﮫﻤﻦ  ۵۵در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮔﺸﺘﯽھﺎی ﺳﺎواک در دروازه ﺷﻤﯿﺮان
ﺗﮫﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) «.از ﭘﺮوﻧﺪۀ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ(.
ﺑﮫﺠﺖ ﻣﮫﺮآﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ و ﺷﮫﺮام ﺑﻮده و ﺧﻮدش از
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﮫﺮام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ

 -١ﺑﺬرھﺎی ﮔﻠﮕﻮن ،ص ۴۹ـ ۵۰؛ ۱۶۵ـ  .۱۷۲ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ در
ﮐﺘﺎب »ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ و ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ« ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .در آن زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ وی ﺑﺎ ﺣﺴﻦ
آﻻدﭘﻮش ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻋﻼﻗﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ارﺗﺪاد در ﺳﺎزﻣﺎن ،آﻧﺎن در ﺷﻤﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اداﻣﻪ
دادﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﺎل  ۵۵از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﯽاﻃﻼع ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ از ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۷۲۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﯽﺣﺠﺎب ﺑﻮد ...روزی ھﻢ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد ﺑﯽﭼﺎدر ﺑﻮد ...در ﻣﻮرد
ﺣﺴﻦ )آﻻدﭘﻮش( ھﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻃﻼع دارم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ و ﺗﻘﯽ )ﺷﮫﺮام( ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده در ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺷﺪن ﺷﻮھﺮش
)ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش( ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽرﺳﺪ) ...ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺮدﯾﺪی در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ( در واﻗﻊ در آن دوره ﮐﺴﯽ در
ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺬھﺒﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ھﺴﺘﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ
١
ﮐﻪ ﻧﺒﻮی ﻧﻮری در رأﺳﺸﺎن ﺑﻮد«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﮑﺲھﺎی
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن
آن ﻋﮑﺲھﺎ و ﻧﯿﺰ ﻋﮑﺲ ﺻﺪﯾﻘﮥ رﺿﺎﯾﯽ  ٢ﮐﻪ او ھﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ .آﻗﺎی
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۵۱ﺗﺎ  ۱۳۵۷در زﻧﺪان ﺑﻮده و
ﭘﺲ از آزادی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۸ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺖ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ در
ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۱۳۵۸ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺑﻮدن
ﻋﺪهای از ﮐﺎدر اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺸﺎن را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ )ﮐﻪ( ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺑﺴﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎ ،ﻣﺎھﯿﺖ آﻧﮫﺎ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ھﺎ(
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ھﻢ رو ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻧﺎم
ﺻﺪﯾﻘﻪ رﺿﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در
ﻋﮑﺲھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ )ﻋﮑﺲ( ﺧﻮاھﺮ رﺿﺎﯾﯽھﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﮑﺲھﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺧﻮد ﻣﻦ در ﻣﺸﮫﺪ در
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺸﮫﺪ ،ﻧﺎﻇﺮ آﺗﺶ زدن ﻋﮑﺲ ﺻﺪﯾﻘﻪ رﺿﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ
 -١از ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺑﮫﺠﺖ ﻣﮫﺮآﺑﺎدی ،ص  ۳۸ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :روﺷﻨﻔﮑﺮی واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان و ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ ،ص
 ۱۰۶ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه )ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( .ﺑﮫﺠﺖ ﻣﮫﺮآﺑﺎدی ھﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ،راﺑﻄﻪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر وﺻﻞ ﺷﺪ و در ﺳﻤﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل
 ۶۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
 -٢وی در زﻣﺴﺘﺎن  ۵۴ﺳﺮ ﻗﺮاری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫﺎر در ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺧﻮرد و ﻣﺮد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦھﺎ را از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ١ «.درﺑﺎره
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺷﺪن ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش و ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺷﻤﺎره  ۲۱ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن از  ۵۴ﺗﺎ  ۵۷ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻧﺎم  ۲۵ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻢ از ﺗﯿﺮﺑﺎران ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎ درﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ آﻣﺪه ،ﻧﺎﻣﯽ از ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش و ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد ٣ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آنھﺎ را از ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﭘﯿﮑﺎر«از ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آﻣﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره  ۱۲ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﮑﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮﺣﺴﻦ
آﻻدﭘﻮش در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ اﻓﺮاز ) ٤در ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ( و رﻓﻌﺖ اﻓﺮاز
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ص ۱۹ـ .۲۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎ ،ص ۱۰۲ـ.۱۰۳
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ،ص ۲۶۴ـ.۲۶۵
 -٤ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ اﻓﺮاز از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮاھﺮش ﺑﮫﺠﺖ ،رﻓﻌﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس )ﮐﻪ در ﺟﮫﺮم ھﻤﺴﺎﯾﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد( ﺑﻪ ﭘﻮران
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ھﻤﺴﺮ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و اﻣﺘﯿﺎز دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺎه را ﺑﻪ ﻧﺎم رﻓﻌﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﺧﺎﻃﺮات ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز ،ص  (۴۸ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺗﺪﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۷وی در ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﺎزه او را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ،ﺳﺠﺎده و ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪ دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺴﺮ
وی ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯿﺎن ﮐﻪ او ھﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺳﺎل  ۵۴ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪ و ﻣﺴﺆول
اﻣﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۲اﻋﺪام
ﺷﺪ) .ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص  (۱۶۴دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز ،ﻣﺴﺆول اﻣﻮر اﺳﺮا و ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل
اﺣﻤﺮ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮش رﻓﻌﺖ ﺳﺎده زﯾﺴﺖ ،ﻓﮑﻮر و اھﻞ زھﺪ و ﺗﮫﺠﺪ ﺑﻮده و ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺤﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪش در ھﺸﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۵۴ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﺧﻮاھﺮ دﯾﮕﺮم ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ را ﻧﯿﺰ در آذر  ۱۳۵۷ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎورﻗﯽ
ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص  .۱۶۵ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره رﻓﻌﺖ اﻓﺮاز و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ درﺑﺎره رﻓﻌﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻓﺮاز ھﺴﺖ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز )ﻣﺘﻦ و ﭘﺎورﻗﯽ( ص ۶۷ـ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

)در ﻇﻔﺎر ﻣﺮد( آﻣﺪه و در ھﻤﺎن ﺷﻤﺎره )ص  (۳از اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )ﮔﺮوه
رﺟﻮی( در ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻻدﭘﻮش و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﺎ آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎر ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ص  ۶ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻃﺮح روی ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻗﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮ )ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن( ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ،۵۵
ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ زن و ﺷﻮھﺮ )ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ( ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﭘﯿﮑﺎرش ش ) ۳۶ص  (۲۲از ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﭼﺎپ ﻋﮑﺲھﺎی ﺣﺴﻦ و
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ،ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻣﺖ ھﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺴﻦ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﺎن دھﺪ،
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﯿﮑﺎر ش  ۴۳ص  ۷و  ۱۸ﺑﺎز ھﻢ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ
ﺧﺎﻃﺮۀ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ً
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۵۵ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺳﺎل  ۵۳ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ در ﺑﺤﺒﻮﺑﮥ ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل آنھﺎ اﯾﺪه
آﻟﯿﺴﺘﯽ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ھﻢ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺣﺴﻦ
آﻻدﭘﻮش ﺑﻮده ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ،آﻧﺎن را در اﯾﻨﮑﻪ در
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﺻﻞ دﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،از ھﻤﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﺪد ﮐﺘﺎب ﻗﺼﮥ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد
ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮان از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت
ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ـ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ـ و ﯾﺎ ـ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ـ در ﭘﯽ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺛﺎر آن ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻤﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺶ از آن اﻧﺪازه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ را ﻧﻨﻮﯾﺴﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺧﻂ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮی آن در دﺳﺖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺒﻮی ﻧﻮری و ھﻤﺴﺮش اﺷﺮف رﺑﯿﻌﯽ

 ۶۹و ص ۸۱ـ  ۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ اﺑﺮاری ﺷﻮھﺮ رﻓﻌﺖ اﻓﺮاز ﻧﯿﺰ ﭘﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮاﺧﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻮ رﻓﺖ و در ﻣﻐﺎزه ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺑﺮاری ﺑﻮد
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ،ص .۸۸
 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۵در
ﺧﺎرج اﻓﺴﺖ ﺷﺪه و آرم ﻣﺨﺼﻮص آن روی ﺟﻠﺪ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ
در ﺳﺎل  ۵۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰوهای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺿﻤﯿﻤﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮ )ﺷﻤﺎره دوم ،اﺳﻔﻨﺪ
 (۱۳۵۴در دﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای در ﺗﮫﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮی ﻧﻮری
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﺮوه از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻘﺎﯾﺎی آن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮔﺮوه رﺟﻮی ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ اﺷﺮف
١
رﺑﯿﻌﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب زن ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮ ھﻤﺎن
ﻣﺸﯽ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۵۵و  ۵۶ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﮔﺮوه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﺎﯾﺎی آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮔﺮوه رﺟﻮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ در ﺳﺎل  ۵۵و اواﺋﻞ  ۵۶ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎواک ﺑﺮای
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﯽﺳﺮ و
ﺻﺪاﺳﺖ .ﺗﺮورھﺎی ﺳﺎواک ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﮔﺎه اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ
٢
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
۹ـ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺪاد

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۴ﺧﺒﺮ ارﺗﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯿﻦ ھﻮاداران ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ھﻤﻪ ﺷﮕﻔﺖ
زده ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻮد ﯾﮏ روز
دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ در و دﯾﻮار زدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﺰوه
ﺳﺒﺰ .دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ھﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﯾﻢ.
اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎردھﺎ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ھﺮ اﻃﻼﻋﯿﻪ و ھﺮ ﺧﺒﺮی را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از دﯾﻮارھﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺻﻒ ﻃﻮﯾﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ھﻤﻪ داﻧﺸﮑﺪهھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻮﮐﯽ دردﻧﺎک ﺑﻮد.
وﺣﺸﻨﺎک ﺑﻮد ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ دروغ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن درﺳﺖ
 -١ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺷﺮف رﺑﯿﻌﯽ ،رﺟﻮی ﺑﺎ ﻓﯿﺮوزه دﺧﺘﺮ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ازدواج ﮐﺮده ھﺸﺖ ﻣﺎ ﭘﺲ از
آن ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .وی ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ را ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﮫﺪی اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از وی ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .زان ﭘﺲ وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و رﺟﻮی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ آﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮی آﯾﺘﯽ دﺧﺘﺮ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در داﻧﺸﮑﺪه
ﺣﻘﻮق ،ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،روزی ﺑﺎ ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺳﻮءﻇﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎواک واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺴﺖ دادﻧﺪ ،آنھﺎ دﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و
ھﺮﭼﮫﺎر داﻧﺸﺠﻮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۶ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ ...اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ) ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ (۱۳۸۵ ،ص .۵۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺬھﺒﯽھﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻋﺪه
از دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻼسھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻓﻠﺴﻔﻪ رﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻋﺪه ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺴﻠﺤﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﭗھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮﺷﺤﺎل
١
ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ھﻢ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ در
دﻓﺎع از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آوردﯾﻢ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﻤﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﺰوهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ در اﻓﺸﺎی
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮥ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام و دوﺳﺘﺎن وی را ﺷﺮح دادﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪ .ھﻤﺎن ﮔﺮوه،
زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ در »ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮﯾﻪای از
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ـ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔﺎق در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖ
دهﺳﺎﻟﮥ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزه ﻓﮫﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺪی ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺮدم ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ دادهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ «.در اﯾﻦ ﺟﺰوه ،دﯾﺪﮔﺎه وﺣﺪت
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را در راه دادن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ راه دادن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ھﻢ
اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺷﺪن »از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ٣ «.در اﯾﻦ ﺟﺰوه روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻏﻢ ﻣﻮج ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در داﺧﻞ ،ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
٤
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ.
 -١از ﻣﻌﺼﻮم .م .از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ.
 -٢ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ،ص .۱۵
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۹
 -٤ھﻤﺎن ،ص ۲۲ـ .۲۳
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ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ھﻤﯿﻦ وﺻﻒ در ﺑﺎره دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در زﻧﺪان ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
ﻧﯿﺰ در ﺟﮫﺖ ﺗﺨﻄﺌﮥ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﯾﺎ ۱۳۵۶
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﻤﺎره  ۵و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان آﻣﺪه ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدم و ھﺸﺪار دادم و آن ﻣﺘﻦ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و آن در ﮐﺘﺎب )زور ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘﯿﺪه( ﻗﺴﻤﺖ دوم ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در اﯾﺮان
ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ« ١ .روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب زور ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرس )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ...در ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ(
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :درﺑﺎرۀ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐھﺎی ﻧﺎﭼﺴﺐ ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﻼم )ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ (۱۳۵۶ ،ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ »ﻓﺤﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ« اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ  ٢و ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﻧﺪارد .ﺑﯿﻢ آن
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺑﻨﯽ
ﺻﺪر ھﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ھﺮﭼﻪ ھﺴﺖ در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ص .۴
 -٢اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از وی ﻗﻄﺐ زاده در آن ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص .۴۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر درﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ را
١
ﺧﻮاﻧﺪم ،ﮐﻨﺎر آن ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﺑﯿﭽﺎره اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن.
اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺎﻧﺖ و اﻧﺤﺮاف در ﻣﺎھﻨﺎﻣﮥ ﭘﯿﺎم ﻣﺠﺎھﺪ ش ) ۳۶آذر ﻣﺎه
 (۱۳۵۴اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﮫﻨﺪس ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و رﺟﻮی ﻣﺘﺤﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای درﺑﺎره اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،درک ﺗﺎزهای از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻈﺮات
ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ٢ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺗﺤﻮل
در ﺳﺎل  ۱۳۵۶در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ دﯾﮕﺮی از ھﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻗﺮآن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻇﻠﻤﺖ زورﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﻮﻋﯽ رﺟﻌﺖ از ﻧﻮر ﺑﻪ
ِ
٣
اﺳﺖ ،ارﺗﺠﺎع ﺳﯿﺎه!
در ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ـ ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل در
ﺳﺎلھﺎی ۱۳۵۴ـ  ۱۳۵۶در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،اﻃﻼﻋﯿﻪای از ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
در اﻓﺸﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ درج ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺻﺺ ۱۲۱ـ  ۱۲۹ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮫﺮﯾﻮر (۵۴
اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۵۴ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ارﺗﺪاد را اﻋﻼم
ﮐﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺎدﺛﮥ ﭼﻨﺪان ﻣﮫﻤﯽ ھﻢ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روی آوردﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در راه اﻧﻘﻼب ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ« .ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻘﻂ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﺮوه درﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ!
 -١درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۱۳
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ص .۱۷۵
 -٣ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺗﺤﻮل ،ص .۳۸

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۳۱

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻮل ﯾﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ھﻢ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ارﺗﺪاد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۵۶
ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اروﭘﺎ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ :ھﺪف از ﺗﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در
ﺟﺮﯾﺎن اھﻤﯿﺖ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان وارد آوردهاﻧﺪ ،ﻗﺮار دھﺪ .ﺟﺰوه ﯾﺎد ﺷﺪه،
در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﯽ را از »روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ«  ١در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر
داده ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه زﻣﯿﻨﮥ اﻓﺸﺎی ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۵۶ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
اروﭘﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اروﭘﺎ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن دوازدھﻢ ﻣﺤﺮم در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻨﻔﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﻮد .درﺑﺎره ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ آﻧﺎن در اوﮐﻼھﻤﺎ ﺳﯿﺘﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ در
٣
دی ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ٢ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رھﺒﺮی رﺟﻮی ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗ ﻧﻤﺎ و ﮐﺘﺎب
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗ ﻧﻤﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد )ﺗﮫﺮان،
 .(۱۳۵۸اﺻﻞ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی دوازده ﻣﺎده ﺑﻮد و رﺟﻮی آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ

 -١اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن دﯾﮕﺮ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
 -٢ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻮزه اوﮐﻼھﻤﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﮫﺎرم آن
ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ) ۱۳۹۷ﻣﺮداد  (۱۳۵۶در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
درﺑﺎره ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺷﻌﺮی از م .آزرم و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ۴ ،دی ﻣﺎه ۲۵ ،۱۳۵۷
دﺳﺎﻣﺒﺮ .۱۹۷۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎب ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .در آن اﻃﻼﻋﯿﻪ )ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در ﻓﺮازی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص ۳۳ـ  ۳۸و ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗ
ﻧﻤﺎ ،ص ۲ـ ۳آﻣﺪه( ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  ٢و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻋﺪم روا
ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ« و...
ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
درﺳﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ ﭘﯿﺮو ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ  ٣ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻻﯾﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺟﺮﯾﺎن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺿﻤﻦ
آن آ ﮔﺎھﯽھﺎی زﯾﺎدی از روﺣﯿﺎت و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽھﺎی ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام و ﺿﻌﻒ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫﺮام آرام و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﺿﻌﻒھﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ داد .وی ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﻧﺤﺮاف را روی دوش ﺷﮫﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را
در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺷﮫﺮام ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮕﺮدھﺎﯾﯽ
زد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﺗﻘﻮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ او و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪاش ﺑﻮد .وی ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎرزۀ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺑﮫﺎﻣﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن را دﭼﺎر
ﺗﺸﺘﺖ ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮد .وی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﮫﺮام آرام ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
اھﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد و از ھﺮ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ وی ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺗﻀﻌﯿﻒ آن ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از ﺷﮫﺮام دﻓﺎع ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ

 -١در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ را آﻗﺎی اﺣﻤﺪرﺿﺎ
ﮐﺮﯾﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« ص ۱۰۳ـ  ۱۰۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
 -٢اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ
ﺑﮫﺎ ﻣﯽدھﻨﺪ )اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﭗ( ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺮی درون ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﺑﮫﺎ ﻣﯽدھﻨﺪ )اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺳﺖ( .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﺧﺬ آن از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻟﻐﻮی
آن ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان ،ص .۱۳
 -٣ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ.۱۳۵۹ ،
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ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن آرام ،ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده از ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن را از آن ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب رھﻨﻤﻮدھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﮐﻪ آن را ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻃﺮﻓﺪار روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪ در ﺧﺮداد  ۵۸ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل آن در ﭼﮫﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪۀ ﻣﻌﺪودی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ از
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮادرش ـ ﮐﻪ از وﮐﻼی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ـ از اﻋﺪام رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗﻧﻤﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ و ﺳﭙﺲ در ﺷﺮح آن
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗﻧﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ »اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ« و »ﭼﭗ ﻧﻤﺎ« از آن
روی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺴﺎرت ﺷﻮد! ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آن زﻣﺎن اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ دادﻧﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ،ﺷﮫﺮام در دادﮔﺎه ،ﮔﺮوه
رﺟﻮی را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ آنھﺎ در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﻓﻖاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻇﺎھﺮ اﺑﺮاز اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰوهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )۵۲ـ  (۵۴اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ »زادهﺷﺪن
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از دل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻣﺮی
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ« ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن رخ داد ،ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎدی دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ۵۸ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﺰوه ،ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از آن اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺰوه از ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ و ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎھﺪان
ﺷﮫﯿﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه  ١و از ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۵در
داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎدر رھﺒﺮی ،آن را از دﯾﺪ اﻋﻀﺎء ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه

 -١و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﮑﺎر ،ش  ،۴۰ص .۱۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ١ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۵۷ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﯿﻪای در اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد داده ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻗﺘﻀﺎی آن را داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن از اﺑﺘﺪا ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬھﺒﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن
از اﺻﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﻓﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن ﮐﻪ اﻓﺴﺮ زﻧﺪان ﺳﺎری ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﺮوه
ﻧﺒﺮد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺳﺎل  ۵۷اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺑﺎ او ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن
درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮد .وی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۵۳ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ و در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن
ً
ھﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎ درﺑﺎره ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﻨﮑﻪ آن دﯾﺪﮔﺎهھﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در
ً
درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺷﺪﯾﺪا
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﺑﻮذر در ﻧﻘﺪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ« ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ
ھﻢ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻣﺎهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ھﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دروﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در راﺳﺘﺎی ھﻤﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه رﺟﻮی اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺤﻮل
٢
ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﻋﺪهای ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی.
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در رد ﺟﺰوۀ »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ« ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﯾﺎ »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ« )ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ( در  ۸۶ﺻﻔﺤﻪ در
اردﯾﺒﮫﺸﺖ ) ۵۶و ﭘﺎﯾﯿﺰ ھﻤﺎن ﺳﺎل در  ۲۲۹ﺻﻔﺤﻪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
 -١ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص
 -٢اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ص ۹۴ـ .۱۰۵
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ﮐﺘﺎب ،ﺷﻤﺎری از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺧﻮد را »وﺣﺪت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .و ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ در
رأس آﻧﺎن ﺑﻮد .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮی ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﺿﻊ آنھﺎ در ﻗﺒﺎل
ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از اﻟﺘﻘﺎط اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۵۴ـ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ـ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ،
از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﺮوه رﺟﻮی
اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻧﻪ ﻓﮑﺮی و در اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻋﺪهای
ﮐﻤﻮﻧﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،اﺷﮑﺎل آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ،اﺻﻞ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد» :رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ )اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ(  ١ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ از
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ در ﭘﺮوﺳﮥ ﻣﺒﺎرزه و در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل و آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻗﻄﺒﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت و ﻗﻮت ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﯾﺪآﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﯽ
از آن دو ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد رﻓﻘﺎی ﻣﺠﺎھﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ را داﺷﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ اﯾﺪآﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ٢ «.در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،آﻧﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮده ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از درون ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ
اﺳﻼم از ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻣﺒﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﯾﮏ دﺷﻮاری ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻻی زﺧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﻮﻋﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻧﺎرو ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﺮده و دﺳﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آن ﺑﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .رژﯾﻢ ھﻢ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از
اول ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮده »و ﺑﻪ دروغ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ـ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺑﻪ راھﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
 -١ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﺪآﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٢ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺒﺶ ،ص .۶۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ« ١ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دو ھﺴﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ در ھﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ،از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را از زﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از آن ،درﺑﺎرۀ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﺪل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎھﺎی
٢
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از رادﯾﻮی ﻣﯿﮫﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﯿﺮوت ﯾﺎ ﻋﺮاق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در
اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ِاﻋﻤﺎل روشھﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﮥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﺤﻮل ،درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ھﻤﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ
وﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ
آﻣﺪه اﺳﺖ ...» :و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره از ﻣﺒﺎرزه دروﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺤﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه دروﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽورد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ،دارای ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﺤﻮل
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﭘﺮوﺳﮥ
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ...
٣
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﺳﻨﺎد ﻧﺎدر ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ«.
در اﯾﻦ ﺳﻮ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺑﺎ آرم ﺳﺎزﻣﺎن وﻟﯽ ﺑﺪون آﯾﮥ
ﻗﺮآن در ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ازآن ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ،
در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده )در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  (۵۶و ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﻮد .ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ )ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺣﺴﯿﻦ
 -١ھﻤﺎن ،ص ۶۴ـ .۶۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۹۰
 -٣ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ اﯾﺮان ،ص .۷۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۳۷

روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺎﺳﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد ـ و در ﻣﮫﺮ  ۵۶ﺧﻮد را ﺷﻮرای ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ م .ل
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ـ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهاش
داده ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ١ .در ﺻﻔﺤﺎت  ۱و  ۲اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮدهای و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﮫﺎر ۵۶
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺨﺼﻮص و در درﺟﻪ اول از ﺳﻮی ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی
 ۵۲ﺗﺎ  ۵۷ھﮋﻣﻮﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻤﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در اداﻣﮥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﺗﻮدهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن را وادار ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٢ «.اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام داﺷﺖ .ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل
 ۵۷ﻧﺎم »ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺣﻮادث و ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای را
٣
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺪاد رﺳﻤﯽ ،از ﺳﻮی ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
زﻣﺎن ،زﻧﺪان در ﺗﯿﻮل ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻓﻀﺎی زﻧﺪان را آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﺲ ھﻢ ﺑﮑﺸﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ درﻗﺎﻟﺐ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ .ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺮوھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،ﺣﺰب ﻣﻠﻞ
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺒﯽھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ ،از ﻃﺮف اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻃﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﻮنھﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺟﻮ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪای را
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺻﺺ ۱۴۳ـ .۱۵۲
 -٢ﮐﯿﮫﺎن ،ش  ۲۵ ، ۱۱ ،۴۶ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۵۹ص .۱۳
 -٣آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎ ،ص .۴۹۵

۷۳۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در زﻧﺪان ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ١ .ﺗﺤﮑﻢ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﻀﺎی زﻧﺪان ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد .ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻨﺎﺳﺎز ﻧﻮری ﮐﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺆول ﺑﻨﺪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻤﯽداد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﺮوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻗﺮآن
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻪ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﻮل ﺷﺪ ،و
٢
ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﺰتﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ذواﻻﻧﻮار ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﺑﯿﺮون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﻮذرھﺎ ،ﺳﻠﻤﺎنھﺎ ،ﻣﻘﺪادھﺎ و
ﻋﻤﺎرﯾﺎﺳﺮھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺷﺐ و روز ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻻس
ﻣﯽزﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ﻣﺮدم دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارد و روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ از
ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن وﺟﻮھﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ذواﻻﻧﻮار ﭘﺮده از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در اﺻﻞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و
َ
ﻣﻘﻠﺪ و ﻣﻘﻠﺪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺬھﺐ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺒﺎرزه
روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ِ
٣
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﻞ ﮔﺮوه ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻨﮫﺎ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺑﭽﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص  ۲۲۳ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺎﯾﮑﻮت« ،وی
ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﺬھﺒﯽھﺎ و از وﺟﻮھﺎت
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺮج ﮐﺮدن آنھﺎ از ﭼﭗ ﺑﻮد .وی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آنھﺎ دﻣﮑﺮاتﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﺑﺎزاریھﺎ و آﺧﻮﻧﺪھﺎ را ﺑﻮرژوا و ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن از ھﻤﯿﻦ ﺑﺎزاریھﺎ و آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﺑﻮد «.ھﻤﺎن ،ص .۲۳۵
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص.۲۴۲
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص .۲۵۶

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۳۹

ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دام ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﺆﺗﻠﻔﻪھﺎ ﺳﺨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ
ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ١ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺳﺨﺖ درس ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ وی ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎندھﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،درﺑﺎرۀ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ
ﺑﺎره »ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ .و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل راه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺳﺎل
 ۱۳۵۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ٢ .«.در اﺳﻨﺎد
ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ در رھﺒﺮی ھﺮدو ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ
از ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری و رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ھﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .در
ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری و ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ در اﺗﺎق  ۴ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﮑﺎﻧﯽ
را ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﺧﻮد را
در ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب ﯾﺎدداﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ و ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ
و آنھﺎ اﺷﮑﺎﻻت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« ٤ .در ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ،ﻟﯿﮑﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻟﺺ ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ،
ﻋﺴﮑﺮ اوﻻدی ھﻢ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و

 -١ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﮔﺮوهھﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺑﻪ :ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ص ۱۸۰ـ .۱۸۹
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص ۳۰۴ـ .۳۰۵
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۴۰
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۲۴۳

۷۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ١ .از ﭼﮫﺮهھﺎی زﺑﺪه ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻻﺟﻮردی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻻﺟﻮردی را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﻪ او زدﻧﺪ .ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ھﻢ ﻣﻦ ھﻢ ﺷﻤﺎ ﻻﺟﻮردی را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﭼﻪ آدم ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش ﻣﯽزﻧﯿﺪ ...ﻻﺟﻮردی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی آدم ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪای ﺑﻮد .او
٢
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ھﺪف ،روش و ﺑﯿﻨﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ«.
ﺳﺎواک در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻃﯽ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﭼﻨﺪ ﭼﮫﺮه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺬھﺒﯽ در زﻧﺪان
ﺑﺎورھﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﺄﻟﮥ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ :ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮده و
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ آزادیھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪھﺪ .ﻣﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری :ﻧﺎمﺑﺮده
ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﺴﮑﺮ
ً
اوﻻدی و ﺣﯿﺪری ،ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در زﻧﺪان
ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻟﺺ ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی :ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ
ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ ٣ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺬھﺒﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﮫﺸﺘﯽ
ﺑﺪھﻨﺪ.
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎرزه ﭼﯿﺴﺖ
داﺷﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ دارای ﯾﮏ
ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﺣﻠﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ .در دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ
ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﮫﺎن ،ﻣﺎ ﺑﻪ اراده ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن
 -١ھﻤﺎن ،ص .۲۴۵
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص .۲۵۰
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری ،ص.۲۴۰

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۴۱

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ و آنھﺎ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻀﺎدی را در ﻋﻤﻞ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دارای ھﺪف
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و آن ﻣﺤﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ واﺣﺪ و ﯾﮏ
١
اﺳﺘﺮاﺗﮋی واﺣﺪ وارد ﻧﺒﺮد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در زﻧﺪان ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮۀ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ واداﺷﺖ .اﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد
ﮐﻪ ھﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ در زﻧﺪان ﺑﻮده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از
ﺳﺎل  ۵۰در اﮐﺜﺮ زﻧﺪانھﺎ ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ در ﯾﮏ ﮐﻤﻮن ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺮ ﯾﮏ
ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ٢ «.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ زدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺑﻨﺪ  ۳ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻧﺪارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﺪ و اﻻن ھﻢ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ« ٣ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮۀ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه،
ﺷﮫﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ رژﯾﻢ از ﺻﺪور آن ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﺎھﺪ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮد .ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
در زﻧﺪان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮای رﺳﻮﻟﯽ ـ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﺳﺎواک ـ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻠﻘﻮم
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ٤ .ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪار اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ »اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻮا« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﭽﻮﯾﯽ ،ﻋﺴﮑﺮاوﻻدی ،ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻻﺟﻮردی ،ﺣﯿﺪری و ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
 -١دﻓﺎﻋﯿﺎت ،ص .۱۱۸
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ص .۲۰
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۷
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻻﺟﻮردی در :ﻧﻔﺎق ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﭘﻨﮫﺎن ،ص  .۱۶۲ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ،
)ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن( ص  ۱۵۸ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺘﻮا ھﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻓﺮازی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ص ۳۰ـ  ۳۳ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ در
ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ص ۱۶۸ـ  ۱۷۱درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﻮل رژﯾﻢ را ﻧﺨﻮرده و اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮدﻧﺪ! ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﮫﯿﺪ ﻻﺟﻮردی
و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪان و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :اﺳﻄﻮره ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺻﺺ
۷۰ـ .۸۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺳﺎل  ۵۶ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﭘﯿﻐﺎم را ﻓﺮﺳﺘﺎد :آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪی و اﻓﺘﺨﺎرت
ﺷﺎﮔﺮدی و ﭘﯿﺮوی از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻮده ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ،
١
ﻋﻤﺎﻣﻪات را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﺪ؟
ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ رﺟﻮی در رد اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﯾﺎد ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺘﻮا را ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ و ﺿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و
٢
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ﭘﺲ از ﻣﺠﺎدﻻت ﻓﺮاوان در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﯾﺎ
ﻧﺸﺪن ٣ ،ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺳﺎواک ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﺳﺎواک ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻣﺜﺎل آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮل ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻗﺮار
دھﺪ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺮوه در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺟﮫﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ذھﻦ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ و در ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﺎرإﻟﯿﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ و ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف و ﺳﯿﺪ )ﻣﺤﺴﻦ( ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ
ً
ﻣﻮاﺟﮫﻪ و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﮫﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﻪ
داده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺒﺐ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۳۲۷
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص  ۴۰۲درﺑﺎره ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺘﻮا و واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺸﻢ
ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ص  ۵۹۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
 -٣ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺳﺎﺑﻘﮥ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻘﺎﯾﺮان ،ص ۱۴۴
ـ ) ۱۵۴اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻗﺎی ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻓﺘﻮا ،اﺻﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ آن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ( .ﮐﺘﺎب »ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« ھﻢ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﺠﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر وی در
اوﯾﻦ ﮔﺰارش وی از ﺳﯿﺮ رﺧﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺷﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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اﻧﺤﺮاف ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮﺑﮥ ﻣﮫﻠﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم وارد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ھﺪاﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺑﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ راه ھﻤﮑﺎری
ﻧﻤﺎﯾﺪ و دو ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد زﯾﺮ را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺤﺮف از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺳﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﻼﻗﺎت
و آﻧﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺗﺸﻮﯾﻖ و آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺑﺎ
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ و آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮑﺎری آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ١ «.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ،
ﺳﺎواک آﻧﺎن را در زﻧﺪان ﻓﺮاھﻢ آورد و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از درآﻣﯿﺨﺘﻦ
ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﻓﺘﻮای ذﯾﻞ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎنھﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﮥ ﺟﮫﺎت ﺷﺮﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻔﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ در زﻧﺪان ﻻزم و
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎنھﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺧﺮداد ۵۵٫

٢

اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،رﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮازی ،اﻧﻮاری ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮔﺮاﻣﯽ و ﻻھﻮﺗﯽ .٣ ...ﻧﮕﺎرش آﺛﺎری در زﻣﯿﻨﻪ

 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ،ج  ،۳ص۵۴۰ـ .۵۴۱
 -٢ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ص  ،۱۵۳ﻧﻔﺎق ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﭘﻨﮫﺎن ،ص .۱۶۴
 -٣ﺳﺎواک ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻼﺋﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺳﺎواک از ﻣﺘﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ و ھﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻤﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از
آنھﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮاز را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎل  ۵۰اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﺸﻮن را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آنھﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻤﺮد) .ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ص۲۴۶ـ  ،۲۴۷ﮔﺰارش در  ۵۵/۹/۲۲ھﻤﺎن ﺟﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﮔﺰارشھﺎی
دﯾﮕﺮی ھﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،دﻻﯾﻞ ،ﺑﺎزﺗﺎبھﺎ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن آﻣﺪه اﺳﺖ( .ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۲ص  ۶۶۰ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯽام اﺳﻔﻨﺪ  ۵۴آﻣﺪه.

۷۴۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ راھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎ را در ﯾﮑﺠﺎ ﻓﺮاھﻢ آورده
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اﺳﻨﺎد آﻣﺪه ،ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رخ داده آ ﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ ١ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺳﺎواک ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ دﻓﺎع
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ از رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ھﻢ از دﯾﺪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و از دﯾﺪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ
٢
ﺑﺎزرﮔﺎن روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮاﻗﯽ و اﻧﻮاری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺗﻦ ﺑﺪھﻨﺪ.
ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ھﻢ ﭘﯿﻐﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه،
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٣ .اﻓﺮاد آزاد ﺷﺪه از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ھﺪف از ﺗﮫﯿﻪ ﻓﺘﻮا را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ـ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ ـ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺣﺮﯾﻢ ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﯾﺎ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ ﯾﺎ اﻟﺤﺎد و ﮐﻔﺮ را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﻢ« ٤ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ درﺑﺎره آن ﻓﺘﻮا در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :آن
)ﻧﻮﺷﺘﻪ( ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻓﺘﻮا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮی ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻮد ،در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد
ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ھﻢﻏﺬا ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﺎﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
آنھﺎ ھﻢ ﮐﺎﺳﻪ و ھﻢ ﻏﺬا ﺷﻮﯾﻢ .آنھﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺣﺪت ھﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ص.۲۵۱
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ص.۲۵۹
 -٣ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را از زﻧﺪان ﻧﻘﻞ ﮐﺮد
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ص ۵۵ـ .۵۶
 -٤ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص .۱۶۷

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۴۵

ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ وﺣﺪت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را
١
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ«.
در ﺳﻨﺪی از ﺳﺎواک ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۵/۹/۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﭽﻮﯾﯽ )ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆول زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻮد ،در  ۸ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۶۰ﺗﺮور ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ( در
زﻧﺪان از ﻗﻮل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺘﻦ آن را ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﻮال ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﺮا ﮐﺘﺒﺎ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ
از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ،ﻟﯿﮑﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .در
اداﻣﮥ ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﭽﻮﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ
ﻋﺴﮑﺮ اوﻻدی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻧﺪارد ٢ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ ھﻤﺎن زﻣﺎن در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ٣ .ﮐﭽﻮﯾﯽ در ھﻤﺎن
ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﺲ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدش ـ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﭽﻮﯾﯽ ـ آزاد ﺷﻮد ،در ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎل  ۵۰ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺎﺳﺦ
داده اﺳﺖ :داﺧﻞ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ٤ .ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻨﺪیھﺎی اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﯾﺎ آﻗﺎی
اﻧﻮاری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎرزان ﺑﯿﺮون ھﻤﭽﻨﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم
٥
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻗﺎی اﻧﻮاری ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﮔﻪﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ
آن ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ )ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻌﺪی( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻮاﺿﻊ از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ .وی در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان از ﻧﺎﺣﯿﻪ
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ص ۳۸۶ـ .۳۸۷
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص .۲۴۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ ،ص ۱۵۶ـ .۱۵۷
 -٤ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص .۲۴۶
 -٥ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ص .۲۷۴

۷۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻔﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﻣﺬھﺒﯽھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون
١
رﻓﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ.
ﻣﮫﻨﺪس ﻏﺮﺿﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﺗﯿﻢ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﻮد ،از آن
ﺟﺪا ﺷﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮور وی ﮔﺮﻓﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
٢
و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ارﺗﺪادی ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی در دﻣﺸﻖ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺠﻒ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﮑﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺿﺮﺑﻪ زد؛
زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،روﺷﻨﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ
ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ از ارﮐﺎن آن ﺗﺸﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎب اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﺤﺮﮐﺎت اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮﺧﻠﯿﻞ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی
آزادیﺑﺨﺶ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی آزادیﺑﺨﺶ
ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺲ از اﻗﺪام ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ
٣
در اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺑﺠﻨﻮردی ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد در ﻋﺮاق ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را دﯾﺪه درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ ﯾﮏ ﺟﺰوۀ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ«.

 -١وی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﻻھﻮﺗﯽ و ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ...اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان و ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ....زﻧﺪان در زﻧﺪان ﺷﺪه ﺑﻮد ،واﻗﻌﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺳﺎواک از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ را ﯾﺎدم اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ در آﻧﺠﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ص  ،۱۷۶ﻣﺘﻦ ﭘﺎورﻗﯽ(.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ص .۱۲۱
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۱۳۶ـ .۱۳۷

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۴۷

وی ھﻤﺎن وﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﮔﺮوھﺸﺎن ﻓﺮﻗﻪ
١
ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪی درﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﮔﺮد ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺒﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ آﻣﺎل و آرزو ﺳﻼحھﺎﯾﯽ را از ﭘﺎدﮔﺎن رﺿﺎﺋﯿﻪ
دزدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺑﮫﺮام آرام او را ﺷﯿﺦ ﻟﻘﺐ
داده ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،در
ً
ﺣﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮور
او ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در زﻧﺪان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺟﻮد روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم
رﺑﺎﻧﯽ از ھﻤﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد .در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺨﺘﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎل ۱۳۵۰را ﻧﯿﺰ رد ﮐﺮده و
آنھﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺤﺮف ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ
٢
دﻟﺨﻮری ﻃﻼب و ﺑﺎزاریھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﺟﺰو ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را
از ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد :آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ!
٣
ﺷﻤﺎ آدم ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ھﺴﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از اﻣﺜﺎل ﺗﻮ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﮫﺰاد ﻧﺒﻮی در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه اﻣﺖ واﺣﺪه ﻧﻘﺶ داﺷﺖ
ـ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ھﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از رو ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد در
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮد ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان و ﺳﭙﺲ در داﺧﻞ
زﻧﺪان ،ﺑﻪ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮدن اﻓﮑﺎر آنھﺎ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﻔﺮۀ ﺧﻮدﻣﺎن را از آنھﺎ ﺟﺪا
ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﻪ اوج ﺧﻮدش رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﺪا
ﺷﺪﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ھﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ...ﺑﻪ ھﺮ
 -١ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ص .۱۴۷
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ص .۲۶۶
 -٣ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۳۲۷

۷۴۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﻪھﺎ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ«.
ھﻤﺎن روز ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﮑﺪار ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن را ﺑﺮای
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ .وی ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺮده و در اﻧﺘﮫﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ راﺳﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ روشھﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺎ رﺑﻮدهاﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﯿﻢ «.وی اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن در
زﻧﺪان اوﯾﻦ ،ﺳﺎﻟﻦ  ،۲در روز ﻋﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﺮون از
زﻧﺪان ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ رﺧﺪاد ،در واﻗﻊ ﻋﺰا
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ٣ .و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺰﺑﻮردر ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻣﺎم اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ را ﺷﮑﺴﺖ
و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را از ﺳﮑﻪ اﻧﺪاﺧﺖ .درﺑﺎره ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل ۵۴ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
آن ،ﺷﻌﺎرھﺎ ﻓﻘﻂ اﺗﺤﺎد ـ ﻣﺒﺎرزه ـ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی
٤
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎ اﻓﺘﺎد.
۱۰ـ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد

در واﻗﻊ ،ﮔﺮوه ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را )ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺎم از
ﺳﺎل ۱۳۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد(  ٥در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻮض ﮐﺮده و در آذرﻣﺎه
ﺳﺎل  ۵۷ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﭗ و ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه راه ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺗﺸﯿﺪ و

 -١ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،۱۳۷۸/۴/۱۶ ،ص .۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ش ) ۲۳ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۱۳۸۱ص ۴۶ـ .۴۷
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن : ،ص.۱۴۲
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺎھﻨﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻪ ،ش ) ۳۳ﺧﺮداد (۱۳۸۴ص ) ۴۶ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮداد  ۵۴ﺗﺒﺮﯾﺰ ،رﺣﯿﻢ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ(.
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ،۹ﺗﮫﺮان ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ۱۳۶۲ ،ـ دﻓﺘﺮ اول ،ص .۱

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۴۹

زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ١ .ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۷از ﺳﺎزﻣﺎن راﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۳
ﻣﺪﺗﯽ ﺷﮫﺮام در ﻣﻐﺎزۀ ﺧﯿﺎﻃﯽ او ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪه و از اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ وی در
ﻗﺘﻞ ھﻤﺴﺮش دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ ٢ .وی
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﮑﺎر ش  ۲) ۶۰ﺗﯿﺮﻣﺎه  (۵۹ﺧﺒﺮ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
ﺷﮫﺮام داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎﻣﮥ واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﺲ از آن در ﺷﻤﺎرهھﺎی ) ۶۰ص  (۱۶و ش ) ۶۲ص  (۷و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺷﻤﺎره
) ۶۵ص  (۱۲اﺧﺒﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ھﻢ در دﻓﺎع از ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام از
ﻃﺮف ﭘﯿﮑﺎریھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ( .
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﻮی ھﻮاداری از
ﺷﮫﺮام را ﻣﯽداد ،اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ آن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺮم اﺻﻠﯽ ﺗﻘﯽ
ﺷﮫﺮام ،ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﺎ ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ٤ .ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﻧﺎمھﺎی ھﻢ از زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺷﺮح داده
اﺳﺖ )ﭘﯿﮑﺎر  ،۶۶ص  .(۷ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام در دادﮔﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ
ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دادﮔﺎه وی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ٥ .وی در دوم ﻣﺮداد  ۵۹اﻋﺪام ﺷﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ وی ﺣﺎوی
 -١زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد .ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺖ.
 -٢ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺧﻮد ﺷﺮح اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی را در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺟﺰوه
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺗﻮﺳﻂ »ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ
ﺷﺎه« در  ۶۶ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه در ۵۳ـ  ۵۵درج ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در اداﻣﻪ ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ از اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎورد ،ﺷﺮﺣﯽ از وﺿﻌﯿﺖ وی و ﻣﺴﺎﺋﻞ او ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
)ص (۵۶
 -٣ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ص  ۳۴۰ﭘﺎورﻗﯽ.
 -٤ﮐﯿﮫﺎن ش  ۱۹ ،۱۱۰۴۱ﺗﯿﺮ .۵۹
 -٥ﮐﯿﮫﺎن ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ۵۹؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ھﻤﭽﻨﺎن از ﺷﮫﺎدت
ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق اول آن ھﻤﯿﻦ ﺷﮫﺮام ﺑﻮد ،داد ﺳﺨﻦ

۷۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﻧﻘﺶ او در ﮐﻮدﺗﺎی دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ١ .ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮥ
ﺧﺼﻠﺖھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﻔﯽاش ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﺣﺼﺎر ﻧﻔﺎق ﻓﮑﺮی ﺧﺎرج
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ھﻨﻮز ادﻋﺎی آن ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر را دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻔﺎق ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﺿﻞ از دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﮑﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل از دوﺳﺘﺎن ﺗﺮاب ﺣﻖﺷﻨﺎس ﺑﻮد و اواﺧﺮ ﺳﺎل ۵۹ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ
از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،اﻋﺪام ﺷﺪ .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان وی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪاﻣﺶ
آنھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ،ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۴۸ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،راھﺸﺎن را اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻣﯿﺜﻤﯽ دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﺎ
ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد داﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺷﺐ  ۲۸ﻣﺮداد  ۵۳ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ
ﺑﻮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ و ﭼﺸﻤﺶ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ .ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه رﺟﻮی در زﻧﺪان
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .وی ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﯽ آن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﯾﺶ را درﺑﺎره
روﯾﺪادھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
آرﻣﺎن دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﻏﺎز ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف و ﺷﺮﯾﻒ
واﻗﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ وﺑﺴﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﭘﺲ از
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن از آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﯿﻌﯿﺎن
٢
راﺳﺘﯿﻦ« در ھﻤﺪان ﺑﻪ ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﭼﮫﺎر ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۵۰ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺑﻪ زﻧﺪان ،ﺟﺪای از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان و
ﻃﺮح ﺷﻌﺎر وﺣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐﻤﻮن
ﻣﯽداد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺰوهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ«
ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﺟﺰوه دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮادر ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل
روز ﺷﮫﺎدت ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ« )ﺑﮫﺎر (۱۳۵۸ ،ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -١ﮐﯿﮫﺎن ،ش  ۲۵ ،۱۱۰۴۶ﺗﯿﺮﻣﺎه .۵۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،ج  ،۱ص .۴۲۷

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﻣﺸﯽ« ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ و ﮐﺸﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۴اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺼﮥ ارﺗﺪاد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ؛ ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ھﻨﻮز اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد را ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ راھﺸﺎن را از اﻟﺘﻘﺎﻃﯽھﺎ
١
ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
۱۱ـ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
اﻣﺮی ﺟﺪی ﺑﻮد و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان در آن از ﺧﻮد
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ٢ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﺑﻪ آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» ،ﻣﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﺟﻮانھﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ دادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺎ
را ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻣﺄﯾﻮس ﮐﺮد« ٣ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ در
زﻧﺪان ﻓﺘﻮا داد ٤ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ آﺛﺎر آﻧﺎن،
اﯾﺠﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دروغ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ  ۶۵ﻧﻔﺮ از
ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ٥ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﻓﯿﻀﯿﻪ در ﺳﺎل ١ ۵۴ﺑﺮﺧﯽ از
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ،ج  ،۱ص .۲۱۸
 -٢آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎ ،ص۵۰ـ .۵۱
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯿﮕﺮاﻣﯽ ،ص .۳۶۷
 -٤ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص .۲۴۶
 -٥اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۲۸۰ﺣﺘﯽ ﻃﻠﺒﻪای ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
وی ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﭼﺮا ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ را ﻃﻼب
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ھﻤﺎﻧﺠﺎ .در ﺳﺎل ۵۴ﺳﺎواک ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺟﺮای ﻓﯿﻀﯿﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﯿﻪ داده ﺑﻮد :ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ھﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ رد ادﻋﺎھﺎی ﺳﺎواک ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮص در
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ

۷۵۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آن روز ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،دﻟﯿﻠﺸﺎن ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮﺧﯽ را ﺑﺮ ﺑﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ٢ .در واﻗﻊ رژﯾﻢ ﺑﻪ ھﺮ
ﺑﮫﺎﻧﻪای ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ،ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد در ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد.
واﻗﻌﮥ ارﺗﺪاد در ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس اﻣﺎ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺑﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر روی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ّ
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻨﺼﻮرون ،ﺻﻒ و ﺟﺰ آنھﺎ ،دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎم ھﻢ در ﯾﮑﯽ از ﻧﻄﻖھﺎی ﻣﮫﻢ ﺧﻮد در ﻧﺠﻒ ،در  ۲۱آﺑﺎن  ۵۶ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ارزﻧﺪه و ﻣﺘﻌﮫﺪی ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ در دﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد .داﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﻃﻠﺒﻪھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ )۱۷
ﺧﺮداد  (۵۴آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ رﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ از ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻃﻠﺒﻪھﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ،از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن
ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰ ھﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﺎن وﻗﺖ ﭘﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﭘﺪر ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ :آﻗﺎ
ﻟﻨﮓ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻤﯽ ﻧﺒﻮد ،ﯾﮏ ﻟﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد! ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺧﺎﻃﺮات
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص۱۲۱ـ .۱۲۵
 -١ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص ۶۳۲ـ  ۶۳۴ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ،ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺳﺎواک ،و دﯾﺪارھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﭘﺮوﻧﺪه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص  ۲۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
 -٢ھﻤﺎن روز ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ »روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ و
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﺮام ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ و ﻗﺴﻤﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﻧﺪارد و ﻃﻼب
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﯿﻀﯿﻪ و داراﻟﺸﻔﺎء ھﯿﭽﮑﺪام دارای اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «.اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﻮم
ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ  .۱۳۹۵آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺮﻋﺸﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﯿﻪ دادﻧﺪ )ﻣﺘﻦ آنھﺎ در:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ۳ص ۳۱۲ـ  .(۳۱۳روزﻧﺎﻣﻪھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۳۰۲ـ .۳۰۷ ،۳۰۳

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

۷۵۳

آنھﺎﺳﺖ ...از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﭘﻨﺎه اﺳﻼم و ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ در اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ١ «.ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎل  ۵۸ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪ ،اﻣﺘﺪاد ھﻤﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۵ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ
ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﮐﺸﺘﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در
ﺳﺎل  ۵۶و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﯿﺎم ﺑﮫﻤﻦ  ،۵۷دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ و ـ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ـ ﻣﺠﺎھﺪ در اﯾﺮان دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .در واﻗﻊ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ روﯾﺪادھﺎی ﺳﺎل  ۵۴و۵۵
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎهھﺎ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ،
دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﻃﯽ درﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎواک ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد
ﺗﺎ آنھﺎ را در ھﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﮑﺸﺪ ،زﯾﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﮐﺸﺎﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن آن راه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ ٢ .در
ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎواک ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﮐﺮد ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﻢ
)اﯾﻦ( ﺣﺮف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺮﯾﻒ
اﻣﺎﻣﯽ ،ازھﺎری و ﺑﺨﺘﯿﺎر ،از ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻘﺼﻮدم داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزاد ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وارد ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺎھﺪی

 -١ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۳ص .۲۶۲
 -٢اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ در ﮐﺘﺎب »ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ) ۶۷۱ ،۶۷۰ ، ۶۶۶ ،۶۶۴ ،۶۵۹ ،۶۵۷ ،۶۵۶ :ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزھﺎی  ۵و  ۸و  ۱۰ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۵اﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ۵ :ﺗﯿﺮ :ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﺢ در
ﺗﮫﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ۸ .ﺗﯿﺮ :ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﮔﺮوه وی در درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﻣﮫﺮآﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
 ۱۰ﺗﯿﺮﻣﺎه :ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان در اﺛﺮ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﻧﺎدره اﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ،اﻓﺴﺮ اﻟﺴﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ آرﯾﻦ( ،۶۷۷
.۷۲۱ ،۷۱۵ ،۷۱۳ ،۷۱۰ ،۷۰۹ ،۷۰۷ ،۷۰۱ ،۶۹۹ ،۶۹۰ ،۶۸۵ ،۶۸۲ ،۶۸۰ ،۶۷۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،ﭘﺲ از ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰﯾﺸﺎن ﺑﻪ
١
ﺟﺰ ﺷﺶ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آن ھﻢ از ﺳﺮان اﺻﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ردهھﺎی دو و ﺳﻪ«.
زان ﭘﺲ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻧﺪک اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﭼﺮﯾﮑﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺷﮫﺮام ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم
ﻣﯿﺮاث ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آورد ٢ .در ﻋﻮض،
ﮔﺮوهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺮو ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم
ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن در ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ.
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه
ﺳﺨﺖ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در زﻧﺪان در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﻮد ،در روزھﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد .ﺳﺎواک در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۶/۸/۳۰از ﺟﻠﺴﻪای در ﻣﺸﮫﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﮫﺪویﮐﻨﯽ
ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﻪ و در ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﮫﺪ،
ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،و ﻃﺒﺴﯽ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ،درﺑﺎرۀ »ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬھﺐ را در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن رواج داد ﺗﺎ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،اﺻﺮار ﮔﺮوه رﺟﻮی،
در روزھﺎی ﭘﺲ از آزادی ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ،ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻃﺒﻌﺎ رھﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ،دوﺑﺎر از ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﮔﺰﯾﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﮔﺮوهھﺎ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ
را ﮐﻪ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۴ـ  ۵۵درﺑﺎرۀ ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ
ﻧﺎم ﭼﮫﺮۀ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داده و ﻣﺮوری ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﺼﻪ ﺳﺎواک ،ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮﻧﮓ ۱۳۶۶ ،ش ،ص .۴۲۱
 -٢ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،در ﺳﺎل ۱۳۵۴ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻠﯽ )در  ۲۷۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ
ﺣﺮوفرﯾﺰ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ« در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »ﭘﻮﯾﻨﺪان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان« اﻋﻢ از
ﻓﺪاﯾﯽ و ﻣﺠﺎھﺪ و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد،
از ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪﮔﯽ آن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روی ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهھﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
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ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ اﻣﺎم در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۹ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺎن روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ اﻣﺎم و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ
اﻣﺎم داده و ﺑﺎز آن اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮی و اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ را درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۸ـ  ۵۹ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪار دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺟﺰوات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﮫﺖ اﻓﺸﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،دوﻣﯿﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی درﺑﺎره
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﺟﺰواﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﮥ ارﺗﻘﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۶۴در ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ رخ داد ،ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ
ده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ـ ازدواج رﺟﻮی ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﺗﺎ
ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﻃﻼق وی ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮﯾﺸﻢﭼﯽ ـ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در اﺳﺎس
ﺧﻮد ،ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و آﻣﺎدۀ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﮫﯽ ﻗﺮآﻧﯽ
اﺳﺖ ١ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺪی از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و اﻧﺰوای ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.

 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از  ۷۰ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻓﮑﺮی و اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺘﺎری را ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﮐﺘﺎب ارﺗﺠﺎع
ﻣﻐﻠﻮب در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﻏﺎﻟﺐ وﺟﻠﺪ دوم آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮداب )ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۷۵از ھﺎدی ﺷﻤﺲ ﺣﺎﺋﺮی
اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻨﯽ ﺻﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﺎوران( .ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب روزھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻐﺪاد از
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
دوﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮫﻢ ﻓﮑﺮی دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﭘﺲ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار آن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺶ از ورود
ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﻮد وی ﺑﺎرھﺎ ﮔﺰارش
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺮح داده اﺳﺖ .او ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک از وی داﺷﺘﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪهاش ﺿﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﺎپ ھﻢ رﺳﯿﺪه و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﺛﺎرش ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﺧﻮد او ﻓﺮاھﻢ آورد .ھﻤﺴﺮش ھﻢ در ﮐﺘﺎب ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﮕﺎه
رﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دروﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .رواﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ِ
ﺧﺎم ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻤﺎم در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« اﺷﺎره ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﻣﺬھﺒﯽ وی در دھﮥ ﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﺷﺎﺧﺺ ﻓﮑﺮ او در اﯾﻦ دوره
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری و ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ ھﻢ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او دارد ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۴۷
ﭼﻨﺪان ﺑﺮوز ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﺑﺘﺪا در داﻧﺸﮑﺪۀ
ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﮫﺮان در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﮑﺎر و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺑﺎرۀ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ در ﺳﺎل
 ۱۳۳۴در دورۀ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ  ١و ﭼﻮن رﺗﺒﮥ اول را داﺷﺖ در ﺳﺎل
 -١آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﻼس او اوﻟﯿﻦ ﮐﻼس آن داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮد و
ھﻤﮑﻼﺳﯽھﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻗﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺎج ﻧﺒﯽ ﻧﺒﻮﯾﺎن ﺗﺎﺟﺮ ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ و او ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ در زﻣﺎن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۳۸ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺰام ﺷﺪ .وی در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻄﺢ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزلﺗﺮ از دﮐﺘﺮای دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دارد و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺧﻼﺻﮥ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻠﺦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺣﺪود
ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ١ .ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ )ﻣﻌﺎون و ﺳﭙﺲ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت
و ﺑﻌﺪ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ( ﺑﺎﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره دﮐﺘﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ
ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ از ﮐﻼسھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﮔﻮروﯾﭻ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۴۳وی
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺨﺪام در داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت را ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی از داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺎرﯾﺲ درﺑﺎره ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ وی اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺘﯿﻨﯽ ،آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
رﻏﻢ آﻧﮑﻪ آن رﺳﺎﻟﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﻮده و ﺑﻮرﺳﯿﻪ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر رﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )ﺷﺮح آن را ﻣﺘﯿﻨﯽ
٢
آورده اﺳﺖ(.

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽاش ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺳﻮار درﺷﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮم و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج ﻧﺒﯽ ﻧﺒﻮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﭽﺸﻢ!
 -١دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ھﻢ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ دﯾﺪه
اﺳﺖ) .از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ص  (۲۷۴دﮐﺘﺮ دﺳﺘﯽ ھﻢ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺖ و رﺳﺎﻟﻪای در ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدان ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ آن ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن ﺑﺎ ﻧﺎم »دﻟﯿﻞ
ﺧﺮاﺳﺎن« از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ و در ﺣﺠﻢ  ۲۳۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﯿﺒﯽ و
ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﮔﻼﺳﻪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ص ۸۴۹ـ ) ۸۵۰ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ و اﻟﻌﮫﺪة ﻋﻠﯽ اﻟﺮاوی( ﮐﺎر
اﺳﺘﺨﺪام دﮐﺘﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی ۵۰ـ  ۵۱ﺑﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ اﻗﺪام دﻟﯿﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۵۹

دﮐﺘﺮ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺪام در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن و درس ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۰در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺸﻦھﺎی دو
ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ،از ﺗﺪرﯾﺲ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .زان ﭘﺲ وی از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ در ﺧﻮد وزارت
ﻋﻠﻮم ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪ ١ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺘﯿﻨﯽ وی ھﺮ ﺷﺶ
ﻣﺎه ﻧﺎمھﺎی داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ،ﺣﻘﻮﻗﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ وی در زﻧﺪان ﺑﻮده ،ﺑﺎز ﺳﺎواک ﺑﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺨﺪام وی و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮﻗﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺘﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره اﺧﺮاج دﮐﺘﺮ از داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮕﻔﺘﯽ وی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﺎواک ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻼسھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺸﮫﺪ را در ﺳﺎل  ۵۰ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺳﯿﺰده ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ،در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﻨﺪ! دﮐﺘﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد و ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺘﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا وی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی
٢
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۴۷ﺗﺎ  ۵۱در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ـ دﯾﻨﯽ وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ش ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
دﯾﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻧﻮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎن »اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ«
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﻣﺪارک دﮐﺘﺮی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽھﺎ در اﯾﻦ دوره وﺟﻮد دارد.
 -١ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺮای وزارت ﻋﻠﻮم اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻈﺎم ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰﮔﺮد آذر  ۵۰ھﻢ ﺧﻼﺻﻪ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ص  .۸۶۶ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮران ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در
»ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ« دﻓﺘﺮ دوم ،ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

۷۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎﯾﻮن ) ١ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ( ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( و ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﻄﮫﺮی )ﺳﺨﻨﺮان( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ،دادﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ
ھﻤﺎﯾﻮن )ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ( و دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻮد .ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ  ٢ﮐﻪ اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮﺗﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪ و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎه
ﭼﺮاﻏﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ ٣ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی آﻣﺪه ،ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۴۶/۱/۲۸ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻧﺎﻣﺒﺮدۀ ﺑﺎﻻ )ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی( ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎﯾﺎن
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎﯾﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮوﻧﺪۀ م ـ ط  ۱۲/ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد
٤
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ «.در ﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪی )ش  (۳۰ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﯿﮑﻞ دھﻨﺪه و ﻣﺆﺳﺲ ،ھﻤﺎﯾﻮن ،وی و ﻋﻠﯽ

 -١وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻼد را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،زﻣﯿﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ،ﭼﺎدری در آن ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه و ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺳﻮﮔﻮاری در آن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .ھﻤﺎﯾﻮن در روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل
 ۱۳۵۵درﮔﺬﺷﺖ.
 -٢آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺆﺳﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ ارﺷﺎد اوﺳﺖ
ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺟﯽ ھﻤﺎﯾﻮن .ﭘﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﯽ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام .ﯾﮏ
ﻣﺤﺮم ﯾﺎ دھﻪاش ،ﺷﺐھﺎ ﭘﺎی روﺿﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ از اﻧﺒﻮه داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎ و ﺑﺎزارﯾﺎن آ ﮐﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰی رو ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب و رو ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺷﺮح ﺳﻔﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ
و روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ھﻨﮓ »ﺣﺮ« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ھﻤﺮاھﺎن اﻣﺎم از دور ﺗﻮده ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻋﻈﯿﻤﯽ را دﯾﺪﻧﺪ.
ھﻤﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ« ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن را ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،اﻟﺒﺘﻪ دورﺑﯿﻦ آن زﻣﺎن ﻧﺒﻮده....
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺸﺮﯾﮥ ارﺷﺎد ،ش  ،۱۵ص  ،۹۵ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص ) ۲ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ .۷۸
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص ۱۰۶ـ .۱۰۷

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۶۱

آﺑﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻗﺎﯾﺎن ھﻤﺎﯾﻮن و ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺟﺰو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ھﯿﺌﺖ
٢
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ ١ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺨﻨﺮان اول ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﻮن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ،آن ھﻢ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ٣ .ﭼﮫﺮۀ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن در دورۀ ﻧﺨﺴﺖ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ٤ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در
ﺳﺎل  ۴۳آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻓﺮم ﺗﺎزهﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮی ﮔﺮﻓﺖ .آن زﻣﺎن ،ھﻤﺎﯾﻮن و ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،در اداره اﻣﻮر
اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ »ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺘﯿﺎرات در ﺑﺎب اﻣﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
٥
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎد واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ«.
ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
٦
ھﺮﮐﺲ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﭼﺎپ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.

 -١ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص ۵ـ.۶
 -٢ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص  .۱۹۱ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎواک از روی ﻣﺄﺧﺬی اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده و
آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎواک ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﻔﻆ
ﭼﻨﺪ اﺳﻢ را ﺑﻪ ﻏﻠﻂ در اﯾﻦ ﮔﺰارش آورده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد .ﻋﺒﺎرت آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮔﺰارش ﺳﺎواک و ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن در
ﭘﺮوﻧﺪۀ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ! ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﺟﻤﻊ آن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اواﺋﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و
ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺛﺒﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻨﺎم ھﻤﺎﯾﻮن و ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و ﻋﻠﯽ
آﺑﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده در ھﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۳۷۶ ،۳۰۷
 -٣ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص ۳ـ.۴
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص .۱۸۹
 -٥ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۱۲
 -٦ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۵۵

۷۶۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد را ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ آن ﺷﺪ «.آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ در ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺳﺎلھﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮده ،از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ ١ .روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ،ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را »ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ« ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی
ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۴۸ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۴۹ﺟﻤﻌﺎ  ۶۷ﺟﻠﺴﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ داﺷﺖ ٢ .در ھﻤﯿﻦ دوره ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی۳۶ ،
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ۲۴ ،ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ۱۹ ،ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ۱۵ ،
ﺟﻠﺴﻪ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۲ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺑﻮد ﮐﻪ  ۶ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ٣ .ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ
در ﻣﺸﮫﺪ ،ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽآﻣﺪ ٤ .از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آﻣﺪ و راه وﺻﻞ ﺷﺪن وی ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻤﺪ از ھﺠﺮت ﺗﺎ وﻓﺎت ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﮥ ارﺷﺎد ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰ص .۱۱
 -٢آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت )در ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺷﺮوع
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد و ﻣﺤﻞ آن در ﭼﺎل ھﺮز در زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮر و ﻧﺎﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۴۵در ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ در ﺟﻠﺴﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ در آن ﻧﺨﺴﺖ
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد در ﺗﮫﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه و ازدواج
ھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از او ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .و آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺎﺿﻞ )و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد( ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﺳﻄﻮر در ذھﻨﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در ﭼﺎل ھﺮز در ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۵ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۵۳
 -٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺑﺘﺪا و ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻨﻮز دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
از اروﭘﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد) .از ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﻘﺪ ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ(.
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۷۶۳

ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ج ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻏﺎز ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻗﺮن
١
ھﺠﺮت ﺑﻮد.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،رواﺑﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ در ﺳﺎل
 ۴۹ﺗﯿﺮه ﺑﻮد و ھﻤﺎن زﻣﺎن و ﭘﺲ از آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی از ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ دارﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮔﻮاه اﺳﺖ ٢ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادارۀﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺎد از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و
ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ھﻢ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و رﻓﺎﻗﺖ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن ﮐﻤﺎ
٣
ﺑﯿﺶ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ داﺷﺖ.
٤
ﺑﺎ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ، ۴۹و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی آﻗﺎی
ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و ھﻤﺎﯾﻮن از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻃﻮر درﺑﺴﺖ در اﻧﺤﺼﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﺮار
 -١ﻧﺎﻣﮥ دﻋﻮت اﺳﺘﺎد از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺮوش ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش  ،۱۰۲ص  ۳۰و از آﻧﺠﺎ در :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۳ص  (۳۹۱ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
دﮐﺘﺮ ﺑﻮد و از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ .ص .۳۹۶ ،۳۹۱
 -٢ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ در ﮐﺘﺎب »ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ درﺑﺎره آنھﺎ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ارﺷﺎد ،ش  ،۱۵ص ۹۶ـ  ۱۰۰آوردهاﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﯽﻃﺮف ھﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﮔﻠﻪھﺎی ﻣﮑﺮر اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻮدهام .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
وﺟﻮھﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺎز دارد ،اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(.
 -٣آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رواﺑﻂ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮل اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ
در ﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ،ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ ﻧﯿﺰ ـ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ـ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را از ﻗﻮل اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای
ﻧﯿﺰ از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
ﺑﻪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص ۱۸۶ـ  ،۱۸۷دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ،ص ۲۴۵ـ .۱۴۹
 -٤آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ )از ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :در اﯾﻦ دوره
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )دﮐﺘﺮ( در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ آن را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎھﻨﺮ و ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﺮدم و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ھﻢ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎھﻨﺮ
ﮔﺮد آﻣﺪﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و او اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،ﻟﮑﻦ اﺻﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ

۷۶۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﺮﻓﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ آﻗﺎی ﺻﺪرﺑﻼﻏﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
 ۵۰و  ۳۴و  ۴۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ( ﭘﺲ از دﮐﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی از اواﺋﻞ  ۵۰ﺗﺎ ۱۹
١
آﺑﺎن  ۵۱ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۰ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﯾﺮاد ﮐﺮد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر )ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ۲ ،ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ۲ ،ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی ﺧﺰﻋﻠﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ  ۱۱ﺟﻠﺴﻪ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎ  ۱۲ﺟﻠﺴﻪ و
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺿﻮاﻧﯽ( ﯾﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺻﺪد ﺣﺬف روﺣﺎﻧﯿﺖ از
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو دوره ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ
از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ آﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﮐﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،از
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺒﻠﻐﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ھﻢ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ درسھﺎی ﻣﻦ ،ﻣﯿﺎن
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﮕﯽ از آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻗﺎی ﺑﺎھﻨﺮ و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻄﮫﺮی و

را ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺣﺘﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﺎﺗﻤﺎم ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮم .اﯾﻦ را ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪن آن ﻃﺮح ﺑﻮد .ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ در اﯾﻦ ﻃﺮح ،در ﺣﺪ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -١ﻣﺠﻠﮥ ارﺷﺎد ،ش ،۱۰ص  ،۱۷ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص  .۵۶در اﯾﻦ دوره ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺷﺒﺴﺘﺮی ۴۰ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ  ۳۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ  ۵۰ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
رﺿﻮاﻧﯽ  ۲۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،و ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ  ۱۲ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ  ۱۱ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻋﺪهای ھﻢ ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۶۵

ﻧﻮری و ﺧﺰﻋﻠﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﮥ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺧﻮد را در
١
ﺑﺮاﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺬھﺒﯽھﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،و ﺑﻪ ھﺪف ﻧﺸﺎن دادن
اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﺎن اھﺪاف ﺧﻮد و رژﯾﻢ در ﺣﺬف روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻨﺖھﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ـ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﺪﻋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﭘﮫﻠﻮی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ـ ﺑﻪ
ﺳﺎواک ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدھﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺒﻼ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﺑﻮد و اﻣﺜﺎل دﮐﺘﺮ
ﮐﺎﺳﻤﯽ  ٢و ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﻧﻄﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ...و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ دﺳﺖ
٣
ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن و ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﺎواک ﭘﺲ از ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻤﯽرود ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎھﻨﺮ و ھﺎﺷﻤﯽ و ...ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ دﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
ً
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺠﺪدا آنھﺎ ﺑﻪ آن
٤
ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

 -١ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  .۲۷۴آﻗﺎی واﻋﻆ زاده ﻧﯿﺰ درﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻄﮫﺮی ﺷﺪه و در
آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻤﯽرود .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖھﺎی وﯾﮋه ،ج  ،۱ص.۶۶
 -٢ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺼﯿﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻮر ﺧﺪا در
ﻏﺎر ﺣﺮا« در ﻣﻨﻘﺒﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ
اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه را ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻏﺎز ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻗﺮن ھﺠﺮت ﺳﺮوده اﺳﺖ .ﻧﺎم وی در ﺳﻨﺪی در ﺳﺎل  ۳۸ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺒﺎل ،وی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱ص  .۱۲۷ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺳﻤﯽ ﻓﺮدی ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺲ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ و ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزی »ﻣﺠﻠﮥ ﮔﻮھﺮ« را داﺷﺖ
ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺎﻣﺮان ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵۷اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎﺳﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺸﻮرات اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﺛﻘﺔ
اﻻﺳﻼم ﺗﺒﺮﯾﺰی از ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻓﺘﺤﯽ ﺑﻮد.
 -٣ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﺳﻨﺎد ،ج  ،۲ص .۷۹
 -٤اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۲۰۷

۷۶۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،از ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد÷ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در داﯾﺮهای ﺑﺴﯿﺎر
١
ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اداﻣﻪ داد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ آﺑﺎن ﺳﺎل ۵۱ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرش
اداﻣﻪ داد اﯾﻦ دوره ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان ﺑﻮد .ﺿﺮﺑﮥ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۰و
دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ درﺳﺎل ۵۰و  ۵۱و اﻋﺪام دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ آﻧﺎن درﺧﺮداد
 ۵۱رخ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻋﺪام ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ از ﻓﺪاﺋﯿﺎن
ﺧﻠﻖ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آزاداﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎواک ﮔﻪﮔﺎه ﮔﺰارﺷﯽ از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی دﮐﺘﺮ ﺗﮫﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻏﻔﻠﺖ
دارد .ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎری
از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﺪهای از آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻞﮐﺮدن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﺑﻪ ھﺪف
ﺣﻔﻆ ﺗﺸﯿﻊ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺎری زدﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺳﻨﺘﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد ٢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻣﮫﺮﻣﺎه ۵۲
آزاد ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ھﯿﺠﺪه ﻣﺎه را در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮد وی در ﻋﯿﺪ
ﻧﻮروز ﺳﺎل  ۵۴آزاد ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎپ ﯾﮏ
٣
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻓﺮاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﺮ،
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ
 -١از اواﺧﺮ آﺑﺎن ﺳﺎل  ۵۱ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص
۲۲۰ـ  .۲۲۱ﮔﺰارشھﺎی ﺳﺎواک از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﺳﺘﺎد از اﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد اﺳﺖ.
 -٢ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪس ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﺮون آن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد را ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -٣آﻗﺎی ﻧﯿﮑﻨﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺮﯾﺸﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ÷ دو ﺗﺎﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی ،ص  ۵۴درﺑﺎره
ﺷﮫﺎدت ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وی را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل۱۳۴۳داﻧﺴﺖ؛
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺑﺮادر روﺣﺎﻧﯽ او ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ﺷﻤﺎرۀ ۳۶۱
)ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ﺑﮫﻤﻦ (۱۳۸۴وی در ﺳﺎل ۱۳۴۴ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی
ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۶۷

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪای ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻋﯿﺪ ﺳﺎل
ً
) ۵۴اﺳﻔﻨﺪ  (۵۳آزاد ﺷﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه وی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،دو دﯾﺪﮔﺎه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ،دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد آﻣﺪه و
ﻣﻮاﻓﻘﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﺷﻮاھﺪ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﮐﺘﺮ را ﻋﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﺎن
زﻣﺎن ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای از ﺷﻮاھﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﮑﻮت رژﯾﻢ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺸﺪن دﮐﺘﺮ و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﭘﮋوھﺶ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮج اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ ِرژﯾﻢ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﮑﺎر دﮐﺘﺮ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک در ﭘﺮوﻧﺪه
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک از ﺳﻔﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده اﺳﺖ ١ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎص ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﮔﻤﺎن
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﮫﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺳﺎواک ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺄﻣﻮران ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮐﻠﯽ رژﯾﻢ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی۵۴ـ  ۵۶ﺑﺮﺧﻮردی
 -١آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ »ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ« اﺳﺖ .ﻧﺎم
ﭘﺪرش ھﻢ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد
ﺳﺎواک ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﺶ در ﻣﺮزھﺎ و ﻓﺮودﮔﺎه در ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺳﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺎد ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ »ﺳﺮود
ﺟﮫﺶھﺎ« را ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻨﮕﺎرد ،ھﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪ
ﻋﻠﻤﯽ او درﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی ﻣﯽﺷﻮد .در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﺷﮕﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺴﺮی
در ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎﯾﺶ ﭘﺎی آن در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم .اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در
آن درج اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ در ﮐﻼه ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﺮ رژﯾﻢ ﯾﺪ ﻃﻮﻻﯾﯽ داﺷﺖ؛ رژﯾﻢ ھﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ آن ﭘﯽ
ﺑﺮد .ﻣﻦ ھﻢ در ﻣﮫﺎﺟﺮﺗﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻼھﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺑﺮ ﺳﺮ رژﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.

۷۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﺪی ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮران ﺟﺰء ﺳﺎواک ،ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽھﺎ ﮔﺰارش ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم وی در ﻟﯿﺴﺖ
١
اﻓﺮاد ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ب :ﻧﮕﺎه دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ،ﺑﺎزﺟﻮیھﺎ و ﺷﺮح ﺣﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺶ ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﻪ
ﺳﺎواک داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﺮﮔﺮمﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎی اﺻﯿﻞ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺧﺮاﻓﻪ زداﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ،رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ٢ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﺎﻣﮥ ﭼﮫﻞ ﺻﻔﺤﻪای و ﺑﯿﺸﺘﺮ
 -١آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﺑﻮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻧﺎدرﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻢھﻮشﺗﺮان از دﮐﺘﺮ ھﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن داﻧﺶ و
ﺗﻔﮑﺮ ژرف و اﺣﺎﻃﻪای ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﮓ آن
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ دارد در آورﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ آﻧﺎن ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺪتھﺎ دﺷﻤﻦ را ﻣﯽﻓﺮﯾﻔﺘﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ﺗﮫﻤﺖ را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ زده در اﯾﻦ ﺣﺪ از ھﻮش و ذﮐﺎوت و
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل - ۴۹ﮐﻪ در ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﻣﮫﺮش در ﻧﺠﻒ ﺑﻮدم ـ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ...ﯾﮏ
ﺑﺮﮔﻪ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ راﻓﺪﯾﻦ ﻋﺮاق را ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ آدرس ﺣﺠﺮه ھﻤﯿﻦ
ﺷﺨﺺ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و
از اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ ـ رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ـ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻪ از رژﯾﻢ ﺷﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻮن اﺷﺘﺒﺎه
ﻓﺎﺣﺶ در ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﭼﮏ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻓﻀﻼ و ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از
ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .آﻧﺎن اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ آن ﭼﮏ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﻨﺎر ﺑﻪ »رﯾﺎل« ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ! ﺷﺎﮔﺮدان آن وﻗﺖ اﻣﺎم راﺣﻞ /ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻮدم آﻣﺪه ،ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آن دو ﻧﻔﺮھﻢ ﭼﻮن از
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ،ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ .و ﺑﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺟﺮاھﺎ دارم ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ )از ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ و ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از دﮐﺘﺮ داﺷﺘﻢ ،وی ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ از وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺪﯾﺖ
ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﻧﺘﻘﺎد از روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺳﺎواک را درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﯿﻨﺪازد و در واﻗﻊ
آنھﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .ﺷﺎﮐﻠﮥ او ﺑﺎ ﻧﻮﮐﺮی ﺳﺎواک ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وی
اھﻞ ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮد و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...
در ﺳﺎل ۵۴ﮐﻪ ﻣﻦ از زﻧﺪان آﻣﺪم ،و ھﻤﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪار

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ .اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش
اﺻﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﮑﺮ و رده ﺑﺎﻻی ﺳﺎواک ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﺷﺎه ﺑﻮد ،از
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﻮاﺿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،و ﻧﻈﺮﯾﮥ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از
ﺳﻮی رژﯾﻢ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ـ اﻣﺎ
ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﻓﮑﺮی دﮐﺘﺮ و رژﯾﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺎھﺸﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و ﺗﺼﻮرش در اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
١
ﺧﻄﺎ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ھﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر رژﯾﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺑﺮای رژﯾﻢ دﺷﻮاری
ﺟﺪی درﺳﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻓﮑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﯽاﻣﺎﻧﺶ
ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﺳﻤﯽ از دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
٢
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺪارد.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﺻﻼح و ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﯽ از
آﺛﺎر ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان ،در  ۲۹ﺧﺮداد در ﻟﻨﺪن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﮑﺘﮥ
ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد ٣ .ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﺮان داﺷﺖ و از
ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﺟﻮاﻧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﯾﻢ) .آن ﺟﻮان
ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و دﮐﺘﺮ اﺑﺮاز ارادت ﻣﯽﮐﺮد(.
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﺸﺎن آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺳﻮرۀ ﺣﺸﺮ« و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﻌﻼ ﻣﻘﯿﻢ
ﻣﺸﮫﺪ اﺳﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر) ،ﭘﺎرﯾﺲ (۱۳۸۰ ،ص .۱۲۵
 -٢ﻣﺎ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﮔﺰارش »ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی ـ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ« )ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،دﻓﺘﺮ ھﻔﺘﻢ ،ص ۱۹۵ـ  (۲۵۶آوردهاﯾﻢ.
 -٣روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ھﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
وﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاص ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪویراد ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ»روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ و ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﻣﻼھﺎﺷﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و
اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻢ .اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻟﻄﻒ دارﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از ﺷﮫﺎدت ﺑﺰرﮔﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم و
ﻓﺮزﻧﺪان اوﻟﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ« .ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا در اﺳﻨﺎد دروﻧﯽ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ آﻣﺪه و ﺣﺘﯽ ﮔﺰارش
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،در ﭘﺮوﻧﺪۀ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎواک ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
)ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص  (۲۱۰ ،۱۸۷ ،۱۷۱درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﻨﺎد
ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻔﺮ وی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد ،درﮔﺬﺷﺖ او را ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎواک ﻧﺴﺒﺖ داد و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ اﻻﻣﻮر .دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ھﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه را دﯾﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی اﺗﺎﻗﯽ را ھﻢ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ در وﻗﺖ ﻓﻮت در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده
دﯾﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر آن ﭼﮫﻞ ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎل داده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ او در
آن ﺷﺐ دﺷﻮار ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ او ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ دﮐﺘﺮ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ص ۲۵۳ـ
.۲۵۴
ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﺳﻨﺎدی ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در  ۴۷ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ وی از اﯾﺮان
ﺑﻪ آﺗﻦ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن و رﻓﺘﻦ ھﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ھﻤﺎن ﺷﺐ در ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ درﮔﺬﺷﺖ .ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﮐﺸﺘﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را از درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ و ﺗﺸﯿﯿﻊ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و دﻓﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ج
 ،۱ص ۱۳۵ـ .۱۴۳
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﭘﺎورﻗﯽ آﻣﺪه) ،در ﭼﺎپ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب(
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،در آﻏﺎز ھﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﻣﺸﮫﺪ ﺟﺰو
ﺳﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ اوﻟﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ از واﻗﻌﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﮏ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪرش
ھﻢ در ﺟﻠﺴﻪای دو ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم ﻧﺮم ﺑﻪ او ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﮥ او ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ وزاری ھﻤﺮاه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻋﻠﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ۲۰ـ  ۳۰ﻧﻔﺮهی آن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ھﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ھﻤﯿﻦ را ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﮑﺘﻪ
و رﺑﻂ آن ﺑﺎ روزی ھﻔﺘﺎد ـ ھﺸﺘﺎد ﺳﯿﮕﺎری ﮐﻪ دﮐﺘﺮ دود ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ﮐﻪ ھﻤﺎن زﻣﺎن در ﻟﻨﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺮان ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﮐﺘﺮ ﺳﺮزﺑﺎنھﺎ ﺑﻮد ،دوﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ھﻮاداران اﻧﻘﻼب در آﻧﺠﺎ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮزﺑﺎنھﺎﺳﺖ ،ﺗﻌﺠﺐ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎه ﺑﻮد و ھﻤﺰﻣﺎن ،ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪری ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،داﺳﺘﺎن درﮔﺬﺷﺖ وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ
١
درآﻣﺪ.
۱ـ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﻣﻄﻬﺮی و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۴۸و ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در
ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬھﺒﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻨﮫﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻮد،
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
و ﻣﺸﺎوران ،از ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
دﻋﻮت ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ھﻤﺰﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی در  ۱۱ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۴۹ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺿﻤﻦ
ﯾﺎدآوری اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﺗﻌﺪادی ﺳﺨﻨﺮان را ﮐﻪ دﻋﻮت
از آﻧﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .ﺟﻠﺴﮥ ﺑﻌﺪی در  ۳۱ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎز ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎدھﺎ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده و ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﺪه
در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ :اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ،
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص ) ۱۴۴اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی زﻣﺎن
درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻗﻢ ﺑﻮد وﮔﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺖ( .
 -١ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ )در ﻣﻮرﺧﮥ اول آﺑﺎن  =۵۶ﻧﮫﻢ ذی ﻗﻌﺪة  (۱۳۹۷ﮐﻪ از اﺗﻔﺎق آن ھﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﮫﺎدت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای آن ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ـ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ،در
واﻗﻊ ،آﻏﺎزﮔﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ وﺣﯿﺪی ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ،ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،آﻗﺎ
١
رﺿﯽ ﺷﯿﺮازی ،آﻗﺎ رﺿﺎ ﺻﺪر ،آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮی.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی در  ۳۱ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺑﺎھﻨﺮ،
ﺷﺮﯾﻌﻤﺘﺪاری ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،اﻣﯿﺮﭘﻮر ،ﻣﮫﺪﯾﺎن ،ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ،ﺳﺎﻟﻮر،
ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی ،و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺸﺎوران ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ »از ھﺠﺮت ﺗﺎ
وﻓﺎت« و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ ھﻤﺎن ﯾﺎدآوری در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده
و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﺎپ دوم ﭘﺎورﻗﯽ زده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ھﻢ آﻗﺎی
٢
ﻣﻄﮫﺮی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﮫﺮ  ۴۹در اداﻣﮥ ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺎزهای و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در
ﺟﮫﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ٣ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
از دﯾﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیھﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ »ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻗﺪری ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﭼﮫﺮه
واﻗﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺸﺎن دھﺪ« .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
آنھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و راه و روش .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﮫﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ داﺷﺘﻪ )ﺷﺎﯾﺪ :ﻧﺪاﺷﺘﻪ( ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ص .۱۲۶
 -٢ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺗﻨﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﺒﮥ ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻼت ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد ﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص ۶۰ـ .۶۲
 -٣ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ ،را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص ۲۰ـ.۳۰
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ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت روﺣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
آﻧﺎن اﮔﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻮرد اﻗﺪام و اﺟﺮا
ً
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
١
در ﻣﺤﺎﻓﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﮫﺎد و اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﮥ ﺑﻌﺪی در  ۱۰ﻣﮫﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻋﻼﻣﮥ ﺟﻌﻔﺮی ھﻢ دﻋﻮت
ﺷﻮد .دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد :آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ ٢ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
آﻗﺎﯾﺎن ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی،
اﻣﯿﺮﭘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺣﻖ
اﺟﺘﮫﺎد در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮕﺮدد اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺘﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺎب را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در
ﺧﺎرج از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻧﻪ
٣
ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد :در اﺟﺮای اھﺪاف ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ارﺷﺎد ،ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺑﯿﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا و اﺟﺘﮫﺎد و آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﮫﺎن ﻣﺤﺮز
٤
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاد .اﺻﺮار اﯾﺸﺎن در ﻗﯿﺪ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪ
ﺣﺬف اﻓﺮاد ﻣﺘﺠﺎھﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ از ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن
آن ﺗﻮاﻓﻖ را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮد ٥ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ و
 -١ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۳۳
 -٢ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۳۵
 -٣ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۳۷
 -٤ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۳۹
 -٥ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺷﺎد ،ش  ،۱۵ص .۱۰۲ ،۸۸ ،۸۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻘﯿﮥ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺮز ﺑﻮد ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺄﻟﻪ
»ﺗﺠﺎھﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ« در ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ،ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدﻧﺪ«.
آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﮥ »ﻋﺪم ﺗﺠﺎھﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ« و »ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و اﻧﺠﺎم
ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﺴﻠﻢ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه« ﺑﻮد .ﺗﻠﻘﯽ ھﻤﺎﯾﻮن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻤﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺮط دﯾﮕﺮ ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
١
و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﭽﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﺷﺎرهاش ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﻣﮫﺮ  ۴۹ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ
آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ آوردهاﻧﺪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﺎﺑﺖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی دﮐﺘﺮ در ارﺷﺎد ﻧﮕﺮان ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﻌﺘﺪل و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺎرج از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎرھﺎ روی آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﺟﻠﺴﻪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ و ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ٢ .اﻣﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و ھﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﯽ
ﭘﺮوﺳﻪای ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﮫﺮ  ۴۹را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اداﻣﻪ داد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻧﯿﻤﮥ اﺳﻔﻨﺪ  ۴۹ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺮﺗﯿﺐ داده »ﺿﻮاﺑﻄﯽ« را
ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ٣ .ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺳﺘﺎد درﺑﺎرۀ ﺣﺎﺋﺰ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﺪم اﺷﺘﮫﺎر ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ،
ﺗﻘﻮی و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻋﺪم ﺗﺠﺎھﺮ ﺑﻪ «...ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎرج داﻧﺴﺖ ﺗﺎ
ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل او ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت را
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎ ﻋﻠﯽ )ﯾﺎدوارۀ ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان ،(۱۳۷۳ ،ص .۲۲۵
 -٢ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص ۱۶ـ .۱۹
 -٣ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﻣﺠﻠﮥ ارﺷﺎد ،ش  ،۱۵ص .۱۰۶
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ دﮐﺘﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺬف دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ را ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﺳﻔﻨﺪ  ۴۹آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت
ﺷﮫﺮﯾﻮر ۴۹ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دھﺪ .در
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر
ﮐﻼسھﺎی درس در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در  ۱۷و  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،و ﺧﺰﻋﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه! و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ در
ﺑﺎرۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻼسھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن و
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻮد ١ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ را ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ رھﺒﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ ٢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﺬف ﮐﺮد ،ﻣﻘﺼﻮد ھﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺖ.
از آن ﭘﺲ ،ﻋﻤﺪۀ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺳﺎل  ۵۰و زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهھﺎی او درﺑﺎرۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻧﺨﺴﺖ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺷﻮد .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد واﺳﻄﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
راه ﺣﻞھﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ را وادار ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺑﺮدارد .ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻣﻨﺰل ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﺻﺎدق

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ارﺷﺎد ،ش  ،۱۵ص ۱۷ـ ۱۰۸؛ش  ،۱۶ص ۸۲ـ .۸۵
 -٢آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﯽ رھﻨﻤﺎ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد«
)ﺗﮫﺮان ،ﮔﺎم ﻧﻮ (۱۳۸۱ ،اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺪھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از وی و ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﮫﺮی را ﮐﻪ ﺳﮫﻢ زﯾﺎدی در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ داﺷﺖ ،وادار ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ از اﺳﺘﺎد درﺑﺎرۀ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ـ ﭘﺪر ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ـ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ھﺎﺷﻤﯽ ،ﺧﺰﻋﻠﯽ و ﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و از دﮐﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد؛
اﻣﺎ ـ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ـ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎره ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻋﻼﻗﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻼشھﺎ ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،داﻣﻨﮥ
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺧﻮد را از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﺪیﺗﺮ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ١ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی اﺳﺎس اﻧﺤﺮاف ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را دور ﺷﺪن از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ و
رواج ﻧﻮﻋﯽ اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺎزاری در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﻠﻘﯽ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﻣﺠﻤﻮ ع
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ داﺷﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺧﻼﺻﮥ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ« ھﻤﺎن وﻗﺖ ،روی ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدن و
اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ را ﺗﺬﮐﺮ دادن و ٢ . . .در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی دﮐﺘﺮ درﺑﺎرۀ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ و ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻨﯽﮔﺮی ﻧﺪارد اﮔﺮﭼﻪ در اﻣﺎﻣﺖ اﺷﺘﺒﺎھﺎت دارد و ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﻓﺮق اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺮن ﻓﺮﻗﻪ ﺳﺎزی و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ» :اوﺿﺎع آﺑﺴﺘﻦ ﺣﺎدﺛﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮن ۱۳
ھﺠﺮی اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺬر اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺷﻮم وﺟﻮد دارد«
)ﮐﻮﯾﺮ( .ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺮﺣﻮم« ﺑﻪ ﻃﻨﺰ اﺳﺖ و اﻻ وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
 -١ﺑﺮﺧﯽ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از آن زاوﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﮐﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻠﻮت ﺷﺪن اﻃﺮاف او در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﭘﺲ از روی آوردن
آﻧﺎن ﺑﻪ وی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎروان ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻃﺮاف ﻣﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻄﮫﺮی ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺎﺿﺮان ﭘﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﺳﺘﺎد در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد و ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۵۲ﺷﺎھﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و
ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖھﺎی وھﺎﺑﯽﮔﺮی و اﻣﺜﺎل آن را ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽداد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺣﺴﺎدت ﺑﻮرزد؟
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ص ۱۲۷ـ .۱۲۸
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زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی از ﭘﺪرش )ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( ﻣﯽﺧﻮاھﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ را ﺑﻪ وی ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۰اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﻨﺪه از
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﺪی
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻢ .ﻃﺮﻓﺪار و ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﺪی اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻢ .ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮدم را اﻧﺴﻼک
در اﯾﻦ ﺳﻠﮏ ﻣﯽداﻧﻢ .ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام ،روﺣﺎﻧﯿﺖ را وارث
ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻢ و ﺧﻮدم ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻦ از اﯾﻦ ﺧﺮﻣﻦ
ھﺴﺘﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺟﺎی آن را
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﺑﻨﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﺗﺰ اﺳﻼم
١
ﻣﻨﮫﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ را اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽداﻧﻢ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﻓﺮادی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﻟﺒﺎس وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از روﺣﺎﻧﯿﻮن واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 -١ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ص ۱۱۹؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ھﻢ از ﻗﻮل اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی،
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎره ﻣﻨﮫﺎﺋﯿﻮن آوردهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﻨﮫﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص  .۴۳۴آ ﮔﺎھﯿﻢ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺰ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻣﯽﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ،
اﻣﺮی ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ،روی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎﻧﭽﯽ و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ
دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ھﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎواک ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ در ﻣﺠﻤﻮع آﺛﺎر ﺷﻤﺎره ﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ« اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮐﻨﻮن
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﮐﺘﺮ )ﻣﺼﺪق( ﺗﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﮫﺎی ﻧﻔﺖ را ﻃﺮح ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﮫﻀﺖ را
ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﻨﺪ و آن را از ﺑﻨﺪ اﺳﺎرت و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﺎﺑﻖ آزاد ﺳﺎزد ،ﺗﺰ اﺳﻼم
ﻣﻨﮫﺎی آﺧﻮﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﺳﻼم از
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ و اﺳﺎرت در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﮐﺸﯿﺸﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﺤﺠﺮ ...آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ
و «....ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ ،ص  .۸ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،دﮐﺘﺮ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن
دﻓﺎﻋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  ،۳۶ص  (۹۱ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻗﻀﺎوت در ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ درﺑﺎرۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ
اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﺪاﺷﺖ.
درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻊ دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوتھﺎ واﻇﮫﺎر
ﻧﻈﺮھﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊﮐﺮدن آنھﺎ ،دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺨﻨﺎن و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی او ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺎه ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺧﺘﻼف ﺧﻮد ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن را اﺧﺘﻼف ﭘﺪر و ﭘﺴﺮی
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺎرت او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻋﺪهای ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﯿﻠﻪھﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ،
ﺟﻠﻮه ﺑﺪھﻨﺪ ...اﯾﻦ را ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را
ﻣﯽزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻮر ﻋﻘﺎﯾﺪی دارد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...او ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﺎزد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻦ و او ،اﺧﺘﻼف ﭘﺴﺮ و
ﭘﺪری اﺳﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ١ .وی در اﺟﺘﮫﺎد و ﻧﻈﺮﯾﮥ داﺋﻤﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮهای ھﻢ در دﻓﺎع از روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﺧﻮد در اروﭘﺎ
ﻣﯽآورد.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ـ ﭘﺲ از ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ  ٢در
ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ـ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﮔﺮ ﻏﺮض ﯾﺎ ﻣﺮض
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﮥ ﻣﻘﺪس روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﺪ و از آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ـ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از آن ﻧﻪ

 -١درسھﺎی اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺎد ،ص ۱۲۳ـ.۱۲۴
 -٢اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آنھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ و وﺻﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺎھﺪی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻠﻮی ﻋﻠﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد:
اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم و اﺷﺘﺒﺎھﺎت آن را ﯾﺎدآور ﺷﺪه روی آن ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﭼﺎپ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﺎن ﭼﺎپ ﻗﺒﻞ را ﺑﺪون اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﻧﺼﺎرﯾﺎن ،از
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ درﺑﺎره
وﺣﯽ و ﻧﺒﻮت در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ(.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۷۹

ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ھﻤﮥ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮان آ ﮔﺎه و ﻣﺴﻮوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ھﺠﻮم ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ
ﻣﺘﻦ ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ارﺗﺒﺎط و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ھﻨﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻌﮫﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﻇﯿﻔﮥ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﮫﺎمھﺎ و دروﻏﭙﺮدازیھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺷﺮف و
ﻋﺸﻖ ﻣﺎ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ آﻣﺎج ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده دﺷﻤﻦ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﯾﻢ ١ .و در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ...» :ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و
ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪام و ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهام ،ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎ و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ و دﺳﺘﯽ از آﺳﺘﯿﻦ آن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ٢ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﺸﺎرھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮد و از ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪهای ﻧﻮﺷﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راه
٣
ﺷﻤﺎ راه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﯿﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﻋﻘﯿﺪه )ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی از ﻋﺒﺎرات
دﮐﺘﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه( ھﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ...:ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ دﻓﺎع
را از روﺣﺎﻧﯿﺖ راﺳﺘﯿﻦ و ﻣﺘﺮﻗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ درﺳﺖ و اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدهام .و در
اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ،دﻓﺎع ﻧﮕﺎھﺒﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻧﺐ داری از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ و ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻨﮕﺮی

 -١ھﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ص .۲۷
 -٢ھﻤﺎن ،ص  .۳۴آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در ﻣﻨﺰل
ﭘﺪرش دﯾﺪم .وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﮫﺎدت« ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و
»ﻧﯿﺎﯾﺶ« دﮔﺮﮔﻮﻧﻢ ﻧﻤﻮد .دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ اﻣﯿﺪم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ
ﮔﻔﺘﻪام اﮔﺮ اﻣﯿﺪی و اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ از روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ.
 -٣ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۵۷

۷۸۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻏﺮب اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،وﻇﯿﻔﮥ ھﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ
١
ﻣﺴﺆول اﺳﺖ وﻟﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ۵۱ﮐﻪ ﺣﻤﻼت روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز
وی اﺑﺮاز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ »ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ
روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﭘﺎﺳﺪاری از آن ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ھﻤﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان آ ﮔﺎه و ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم
ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺗﻮدۀ
ﻣﺮدم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ارﺗﺒﺎط ،و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
٢
اﺳﺖ آن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻌﮫﺪ و وﻇﯿﻔﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺎﻟﺐ وی ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ
ﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ در دﻓﺎع از روﺣﺎﻧﯿﺖ دارد :آﻧﺠﺎ آﺧﻮﻧﺪش در درﺑﺎری
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﭼﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ دل اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺗﯿﻠﻮر را ﻟﮏ ﻣﯽاﻧﺪازد و از ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ اوﻧﺎﺳﯿﺲ
دﻟﺶ ﻣﯽﺳﻮزد ،و اﯾﻨﺠﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدیاش در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮی ،ﻣﻘﺮوض ﻣﯽﻣﯿﺮد و
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﻮزۀ ﻗﻤﺶ ،آﺑﮕﻮﺷﺖ ھﺮ ﺷﺐ را اﺳﺮاف ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .آﻧﺠﺎ ،ﻣﻼ
ﭘﯿﺸﻘﺮاول اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب و ﭘﯿﺸﺘﺎز ھﻤﮥ ﻧﮫﻀﺖھﺎی
ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ،آﻧﺠﺎ ﮐﺎردﯾﻨﺎﻟﺶ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎ از
٣
ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺗﻮده اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮدش.
ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ وی در دﻓﺎع از روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در آذر  ۱۳۵۰اراﺋﻪ
ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺎه از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ
ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و »ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﻠﯽ و ﺑﯽاﺳﺘﺜﻨﺎء« ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ »ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻓﻀﻼ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻃﻼب« را از
اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .وی اﺑﺘﺪا
ﮐﻠﻤﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴﯿﺤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،روی ﻣﻔﮫﻮم »ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮآن ﺷﻨﺎس ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺷﻨﺎس و اھﻞ ﺑﯿﺖ و اﺋﻤﻪ ﺷﻨﺎس .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ
 -١ﻋﻘﯿﺪه ،ص ۳۵ـ .۳۶
 -٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،۳۴ ،ص .۱۶۷
 -٣ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر دﻓﺘﺮ ﭼﮫﺎرم ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ص .۶۹
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روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در
ُ
ﮐﺘﺎب اﻧﺘﻈﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﺴﺎن ﻣﻮﻧﺘﯽ» ،ﭘﺮوﻟﺘﺮ
ﻓﮑﺮی« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪان ﭘﺎﮐﺒﺎز راه ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎرج
ﯾﮏ ﻣﺮغ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺟﻮاﻧﯽ را ﻓﺪای آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ دﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ھﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽاش را ﺑﺮاﺳﺎس درآﻣﺪ آﯾﻨﺪهاش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ،وی
رﺷﺘﻪای را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوران ﻃﻠﺒﮕﯽاش اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ زھﺪی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬرد و ﭘﺲ از ﻓﺮاغ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯿﺶ وﺟﻮد
ﻧﺪارد« .ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﺧﻮد در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری و ﻧﮫﻀﺖ ﻓﮑﺮی» ،ﺑﻪ ﻃﻼب ﺑﯿﺶ
از ﺷﻤﺎ دﻟﺒﺴﺘﻪام« .در ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﯾﺸﮥ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ »ﺣﻮزه« و »داﻧﺸﮕﺎه« ﮐﺮدهام ﻧﺸﺎن دادهام ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺶ از
ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺑﻮرژوازی ﺷﮫﺮی وﻟﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﭘﻨﺞ ﺷﺶ درﺻﺪ از ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮی و ﻗﺮﯾﺐ ﻧﻮد درﺻﺪ از ﺗﻮده ﻣﺤﺮوم روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪان دھﻘﺎن و ﯾﺎ ﻣﻼی
ده ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ .و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ :در رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وزارت ﻋﻠﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﻧﯿﺰ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهام ،ﺑﺮﺗﺮیھﺎی ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮ
ﺷﻤﺮدهام .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ھﯿﺠﺪه ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﺑﯿﺎن
١
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ وﻓﺎدار ﻧﻤﺎﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎوتھﺎی او در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ
»ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ« و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ در »ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ« و ﻏﯿﺮ آن آﻣﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎور او
ﺑﻪ ﺗﺰ اﺳﻼم ﻣﻨﮫﺎی آﺧﻮﻧﺪ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی از روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺧﻮد از ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ وی ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﻔﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی
ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺼﺺ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آﻣﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻔﯽ ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﺎس آن ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻗﺎﺑﻞ

 -١ﻣﯿﺰﮔﺮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و اﻧﺘﻘﺎدات ،ص  ۱۱۶ـ .۱۲۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :و ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺎ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ،
اﺳﻼم ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺮد« ١ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن در اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﺧﻮد در
ﺗﺮور روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺳﺎل  ۵۸ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮذر ورداﺳﺒﯽ ـ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در زﻧﺪان  ٢ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در زﻣﺮۀ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ درآﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگھﺎی آﻧﺎن ﺑﻮد و در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺻﺎد در ﺑﮫﺎر ۶۷
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ـ در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ )اﻧﺘﺸﺎر در ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار
ﻧﺴﺨﻪ( ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دﮐﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮ روی آﺧﺮﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی ﮐﻪ ﻧﻔﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﺳﻼم ،و ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎء از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
آﻧﺎن در اراﺋﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ درﺑﺎرۀ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و
٣
ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺗﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮ وی وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد ٤ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی از آزاد ﺷﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ۵۶ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤﯽﺑﻮدن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪارد اﻣﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺳﺎﯾﻪھﺎ و آﯾﻪھﺎ ،ﺳﺎواک ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﯾﻪ
ﻇﻞ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه زده ،وﻟﯽ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﭼﻮن ﻣﺮاد از آﯾﻪھﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪھﺎﺳﺖ؛ رژﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﮑﻮﺑﺪ ٥ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در

 -١ﺗﺨﺼﺺ از ﻣﻌﻠﻢ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ) ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ  ۱۳۵۸/۷/۱۲در ده ھﺰار ﺟﻠﺪ( ص .۱۱
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮی ،ص .۷۵
 -٣ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ در ﺳﺎل  ۵۱ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ
ﻗﻢ ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری آﻣﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن و ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ.
 -٤ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ،از زﺑﺎن آﻗﺎی دواﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ از
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ص ۴۳ـ .۵۵
 -٥ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ  ،۸ص ۲۷ـ .۲۹

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۸۳

زﻣﯿﻨﻪ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺧﻮد آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن )ﻣﻄﮫﺮی( ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( آﺳﺎنﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯽ؛ ﭼﺮا در ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﮑﺘﺒﯽ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ١ .ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﯾﺸﺎن ،در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
وی رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را از رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺣﺘﯽ
اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاد ٢ .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ
زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﺮا دﯾﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﮫﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :دﯾﺪی
٣
رﻓﯿﻘﺖ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ اﺳﻼم ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،در ﻋﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد از
٤
وی در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮد ٥ .ﻋﻤﺪۀ اﻧﺘﻘﺎد وی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻓﮑﺮی ،ﻧﻘﺸﯽ
 -١دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن ،ص  ،۳۰آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﮐﺎرھﺎی او ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﻟﮕﺪﮐﻮب ﮐﺮدن ،ﻧﻪ ﻟﺠﻦ ﻣﺎل ﮐﺮدن و ﻧﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در ﺧﺪﻣﺖ ھﺪﻓﯽ ،ھﻤﺎن ،ص  .۶۴اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ .ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ
روﺷﻨﻔﮑﺮیاش ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد .اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ـ اﮔﺮ درﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺟﺰ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪارﯾﻢ )ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ج
 ،۲ص  .(۳۱۷اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ
روی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺟﻤﻊ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎھﻨﺮ و ﻣﻄﮫﺮی و ...ﺟﺰو آنھﺎ ﺑﻮده ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
)ھﻤﺎن ،ص .(۳۱۹
 -٢ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ج  ،۲ص .۳۳۲
 -٣ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ۲۶ ،ﺧﺮداد  ،۱۳۸۷ص .۱۱۲
 -٤از آن ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﺟﺰوۀ  ۱۵و  ۱۶درسھﺎی اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و از ﻏﺮور ﺑﯽﺣﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ» :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﺰوه ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻏﺮور ﺑﯽﺣﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺶ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ھﺮ ﻣﻐﺮوری اﺳﺖ،
ﻋﻘﺪۀ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم و ﻓﻘﻪ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻏﯿﺮه دارد ....ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ص .۴۲
 -٥اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در روز  ۵۱/۸/۲۶در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه

۷۸۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺖ ١ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ راھﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﯾﺪان
ﺗﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﻮھﺶ وی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .درﺳﺖ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺰ
اﻃﻼﻋﯿﻪای دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ھﺎدی ﻏﻔﺎری ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﭼﮫﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ اﯾﺸﺎن
)ھﻤﺴﺮ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن( ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ،دﯾﺪم ﮐﻪ
اﯾﻦھﺎ اﺻﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﮐﯿﻨﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢ .وی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﯾﮕﺮی
ھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .ﻧﺎﻃﻖ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻓﺎﺗﺤﻪ ﭘﺪر ﻣﻌﺎدیﺧﻮاه ،وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ
درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ رﺳﯿﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪ او ھﻢ ھﺴﺖ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی )ھﻢ(
ﺑﻮد ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی ﮐﻪ از ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎﻻ دل ﺷﻤﺎ ﺧﻨﮏ
٤
ﺷﺪ؟

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎﯾﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ و دو روز ﺑﻌﺪ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺪتھﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
رﻓﺖ و آﻣﺪی ﻧﺪارد و ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص  .۲۱۲ ،۲۰۹اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ھﺮ روی ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮده و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۵۲ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ،ﻧﺸﺎن از
ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎد دارد .در آن ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۵۲/۵/۱۵دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی در
ﻣﻨﺰل وی واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﮫﻠﻮی ،ﻋﺪل ﭘﮫﻠﻮی ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ درب ﺷﺸﻢ ،ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ )ﻣﻨﺰل
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﻗﻠﮫﮏ ﺑﻮده؟( در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻦ از دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ .ﻣﻄﮫﺮی
ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻓﮑﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ وی و ﻏﺮور و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ ،ﺿﺮﺑﮥ ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده زد و آنھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺨﺖ
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮد و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎم را ﻋﻠﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد،
ش  ،۲ص ۳۱؛ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص  .۲۱۷درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ص .۲۱۱
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ھﺎدی ﻏﻔﺎری ،ص .۲۰۹
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص ۳۶۷ـ .۳۶۸
 -٤ﯾﺎدآور ،ش ۸ـ ،۶ص .۳۳
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در ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وی از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
ﺗﻨﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺷﺪه ﯾﺎد ﮐﺮده و از دﻓﺎع ﺑﺎزرﮔﺎن از وی ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد او و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻨﺪی درﺑﺎره آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺣﺮف زدهاﻧﺪ ١ .آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻟﻨﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه و
ﺳﺮوش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ اﯾﻦ روزھﺎ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮم« و
٢
ﻧﺸﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ھﺎدی
ﻏﻔﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺮار ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی و ﻣﻔﺘﺢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻌﺪ ھﻢ
ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺐ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و ﻣﻔﺘﺢ در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،آن دو ﺑﺰرﮔﻮار رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی
ﺟﻌﻔﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺻﺒﺤﺪل
ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺘﯿﻢ.
ﻇﮫﺮ ـ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ـ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ زاده ﻧﺎھﺎر ﺧﻮردﯾﻢ .اﺻﻐﺮ ﺻﺪر ﺣﺎج
ﺳﯿﺪﺟﻮادی ،ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎھﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﺰرﮔﻪ،
ﻋﻠﯽ ﺑﺰرﮔﻪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻋﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻘﺼﻮدش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از او
ﺑﺖ ﻧﺴﺎزﯾﺪ .ﺧﻮب ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻟﮫﺠﮥ ﻣﺸﮫﺪی ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻄﮫﺮی
ﺑﻮد) .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ زردی در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد( .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺘﺶ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻮری ﮐﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ص  .۶۷آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ھﻢ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در
ﻟﻨﺪن ﺑﻮده ،از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺷﺪه ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﺧﺎﻃﺮات.۱۴۵ ،
 -٢ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ۲۶ ،ﺧﺮداد  ،۱۳۷۸ص .۱۰۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

داﺷﺘﻢ و آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ رﺳﺎﻟﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺳﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را اﯾﻦ ﺟﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ؟ )ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﮐﺎر آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻢ( .آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را ﺑﮑﺸﯿﻢ! ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم ھﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﺻﻞ رﺳﺎﻟﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺖ .ھﺎدی ﻏﻔﺎری اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ
ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﮐﺮده اﺳﺖ .دم ﻏﺮوب رﻓﺘﯿﻢ ﻣﻨﺰل
اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ھﺎدی ﻏﻔﺎری اﺻﻼ ﻇﮫﺮ و ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ او را در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺎد
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دﯾﺪم .ﺷﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺼﺮ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد
و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺻﺪر ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻤﺎن رﻓﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواﮐﯽھﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎ از در دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ ،آﻣﺪﯾﻢ ﻃﮫﺮان،
ﻣﻦ اﺻﻼ ﻣﻄﮫﺮی را ﻧﺪﯾﺪم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻐﺮب آﻣﺪﯾﻢ ﺑﯿﺮون واﺻﻼ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب
١
ﻧﺒﻮدم.
اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ،اﺷﺎرهای ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺮده ﻧﻮﺷﺖ؛ اﺧﯿﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﻼﻗﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیھﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﺪد اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺘﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽ
ﺟﺮأت اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ در ﮔﻔﺘﻪھﺎی او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﻠﻢ او در
ﻣﺸﮫﺪ ـ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب ﻣﺎ ـ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
٢
در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ.
 -١ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻨﺪه ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب ﻧﺪارم و ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ )در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻦ از ﻋﺼﺮ
ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮدم .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .و از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد .ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ھﻢ آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ذھﻨﻢ ھﺴﺖ از ﺳﺨﻨﺮانھﺎ ﺑﻮد.
ﺷﺎم ھﻢ در ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮه ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﺮف ﺷﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ص .۸۲
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ )در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻈﺮات
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی درﺑﺎرهی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ـ ﭼﻪ در آﻏﺎز آﺷﻨﺎﺋﯿﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﺳﺎل از وی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۸۷

ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۵۶ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺎﻧﺒﺪار دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺿﺪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﺪی
از دﮐﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ روش ﻓﮑﺮی وی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ھﺮ
روز ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎزهای را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ اﻓﺮادی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﮫﺮی آﺑﺸﺨﻮر واﻗﻌﯽ آن را در ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ١ .ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎزرﮔﺎن در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﺮ وی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽھﺎ اﻓﺰوده ﺑﻮد .اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ھﻤﺎن اﯾﺎم ﮐﻪ
ﺗﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در آذر ﻣﺎه ۱۳۵۶
اﻃﻼﻋﯿﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن داد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن در ﻋﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻤﺪه ،از اﯾﻤﺎن
و ﺗﺸﯿﻊ وی دﻓﺎع ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ اﻓﺮاﻃﯽ
و ﻣﺮﯾﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﺸﺎر را
ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی دادهاﻧﺪ ٣ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎره
ﺷﮕﻔﺖ آوری ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﮕﻔﺖ آوری ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد
ـ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ ...ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را درﺑﺎرۀ
اﻇﮫﺎرات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﮥ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان در ﺣﻮاﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ .درﺑﺎره ﻋﺪم دﻋﻮت از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی،
ص ۱۳۹ـ .۱۴۱
 -١زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﺎل  ۱۳۵۶آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻤﺮاه ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﻨﺪن
ﻣﯽرود ،در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن را در
ﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻗﺪری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) .اﻟﻌﻬﺪة ﻋﻠﯽ اﻟﺮوای( ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ص  .۶۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ وی را از
ﭘﻨﺠﺮهای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ را ﺑﯿﯿﻨﯿﺪ در :اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ص ۶۳ـ .۶۴
 -٣ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ص .۷۵

۷۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺮده ،ﭘﺲ از ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎواک در ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺘﻮا ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،از اﺻﺮار
ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای در ﺗﺄﯾﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
ھﺮدو ﺟﻨﺎح روﺣﺎﻧﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻮد ـ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی او ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ـ ﻧﺎمھﺎی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﮐﺘﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻔﯿﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ را
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ دﻟﺶ راﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاھﯽ اﻣﻀﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﭘﺪر )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن( ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ و ﭼﮏ و ﭼﺎﻧﻪھﺎ و ﺗﻌﺪﯾﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪ ﯾﮑﯽ دو اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻮﭼﮏ را از ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺠﻠﯿﻞ آﻣﯿﺰش ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ وﻟﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
آﻧﮑﻪ ﮐﺎرش در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺻﺮف
وﻗﺖ و ھﻤﺖ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻨﺖ زﯾﺎد از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد ،وﻟﯽ در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه و ﭘﺲ از ھﺠﺮت و رﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﮕﺪاز
ﺧﻮد ،دلھﺎ را ﺳﻮﮔﻮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺎر او ﻧﻮﻋﯽ دﺳﯿﺴﻪ و دﺷﻤﻨﯽ و ﺣﺴﺎدت و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ
١
ﺣﺴﺎب آﻣﺪ و در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﯽ را ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺲ از آن ،در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮده ،ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺎره ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ را دﯾﺪه اﺳﺖ ٢ .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ وی ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و اﯾﺸﺎن
اﻣﻀﺎﯾﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ٣ .ﺑﺎزرﮔﺎن در آﻧﺠﺎ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ از آن اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﺪه،
اﻇﮫﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره داده اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت:
»اﻓﺮادی از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ )ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮ( ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدتھﺎی ﺗﻄﮫﯿﺮ و
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ...ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﮫﺮهﻧﮕﺎری ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻌﺸﻮﻗﺸﺎن
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﺎﻣﻮزون ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .«...ﺑﺮای ﺳﺎواک اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﮫﻢ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺼﯿﺮی دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ٤ «.اﯾﻦ
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ،ص ۱۶۶ـ.۱۶۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮐﺘﺎب »ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ« ص ۱۱۰ـ .۱۱۱
 -٣ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ۲۶ ،ﺧﺮداد  ،۱۳۷۸ص .۱۱۳
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  ۱۷۵و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره .۳۵
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۷۸۹

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ از ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده و آن را ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺰدی ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ را داده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻤﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﻤﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯿﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ دارد .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﺻﻼح ھﻢ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان
دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدهای ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻦ )ﻣﻄﮫﺮی(
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻢ از ﺷﺨﺼﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮔﺮدد و ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎرش
ﮔﻮﺷﺰد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﮐﺘﺮ را ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن دارای اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ھﺴﺖ .ﺑﻌﺪ
از آن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آوردﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻨﺪ اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮد ...ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ را
اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ
روز ﺑﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻘﺪاری اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ
١
ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه و اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
رﻓﻘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻗﺮار
ﺷﺪ ﻣﻦ و آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن دو ﻣﺘﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؛ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻮن
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ،از اﯾﻦ رو ﯾﮑﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ در آن ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ و ﻣﻦ ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲ ﮐﺮدم و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲ ھﻢ در آن دﺳﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻌﻠﯽ درآﻣﺪ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ٢ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺗﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﺜﺎل
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﯿﺐ ﻣﻠﺖ ارﺗﺰاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
 -١ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﯾﺰدی در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺮس در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹اردﯾﺒﮫﺸﺖ.۱۳۸۹ ،
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص ۲۹۲ـ  ۲۹۳ﻧﺎﻣﻪ دوم ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻌﮑﺎﺳﺎت
اﻧﺘﺸﺎر اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ در ھﻤﺎن ،ص ۲۹۴ـ  ۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ھﺰاران و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﺷﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ
١
و دﺳﯿﺴﻪ ﮔﺸﺘﻦ دﯾﻦ در دﺳﺖ ﺟﻼدان زﻣﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯽﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻄﮫﺮی ،ﯾﮏ اﺳﻼم ﺷﻨﺎس اﺻﯿﻞ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ،وی ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻊ
ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ـ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪ ـ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻇﻮاھﺮ ﺷﺮع
ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ،
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﺶ آدم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺑﻮد .در
ﮐﺎرش ﺧﺒﺮی از ﻧﻈﻢ ﻧﺒﻮد .ھﻤﯿﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدات او ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد«
و ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ او ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ دﮐﺘﺮ را
ﭘﺎی ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ و ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢ «.در ﻋﻮض ،آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ
ﺧﺎﻃﺮهای از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻃﻮاف ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده و آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮده ،وی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم آﻣﺪه؛ در آﻧﺠﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﮥ دﮐﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪھﯽ؟ دﮐﺘﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ دادن ٣ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﯽ در
ﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن دﮐﺘﺮ داﺷﺖ) ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده( دﯾﺪن
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮده و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ آن ﻣﯿﺎن ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮوش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ

 -١اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص .۳۰۴ ،۳۰۱
 -٢ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ص ۸۰ـ ) ۸۱ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ و ﻧﯿﺮ ھﻤﺴﺮ
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺎوش در آنھﺎ روا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از
ﻧﻘﻞ آنھﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(.
 -٣ﻧﻘﻞ ﺷﻔﺎھﯽ از آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ،در  ۱۳۸۰/۶/۶و ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﮥ ارﺷﺎد ،ش  ،۱۵ص
.۷۶

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۹۱

در ﻟﻨﺪن ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
١
اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ و ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻘﺎط ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺸﻮری
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻨﯽ را آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ،ﺻﻔﻮف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺤﺚ دﯾﺪ ﻣﻨﮫﺎی
روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن،
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮ آن اﺻﺮار ورزﯾﺪ .داوری در اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ﺷﺮح اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را آورده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی از ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دو دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﺮای اﻣﺎم ﺷﺮح
داده واز اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزاریھﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺮده ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ ،درﺑﺎره ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ھﺪف اﻧﻘﻼب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ درﺑﺎره اﺧﺘﻼف آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی اﺳﺖ »ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﻦ ﻣﻨﮫﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ،در واﻗﻊ ،ﻧﻪ دﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ
٢
را و ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺪی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎح
ﯾﺰدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻓﮑﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺷﺮﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﻀﻼی ﻗﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﺑﺎ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و از ﺳﻮی دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽﺷﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻌﺎدیﺧﻮاه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ وی داﺷﺘﻪ ،از ﻗﺮاری ﺳﺨﻦ

 -١ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ۲۶ ،ﺧﺮداد  ،۱۳۷۸ص .۱۰۶
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ج  ،۲ص .۱۹۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺿﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ  ١از ﺳﻮی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻃﺮح ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺒﺎح در آن ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ
 -١رﺿﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ )ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق( ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۱۴ش ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺣﻮزه ﻧﺠﻒ )ﻣﺪت  ۴ﺳﺎل( و
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دھﻪ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﻪ ارﺷﺎد ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﻮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮد ،آن
زﻣﺎن ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ )در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻢ( ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوره اول ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از وراﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای
)ﺗﮫﺮان ،اﻟﮫﺎم (۱۳۵۷ ،و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای )ﺗﮫﺮان ،اﻟﮫﺎم (۱۳۵۶ ،را ﻧﻮﺷﺖ .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ او ﻋﻠﯽ
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد از درﯾﭽﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻔﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ اﻗﺘﺼﺎدی دارد.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم ﺑﺮای ھﻤﻪ )ﺳﺎده و آﺳﺎن( ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ) (۱۳۵۰ﺑﺎرھﺎ آن را
ﭼﺎپ ﮐﺮد .آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻢ ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻼب از او ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روح ﯾﺎ ﻣﺎده ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺣﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﮑﺮی از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر وی ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻠﻢ در
ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪی »ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ« ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او در ﺑﺎب اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روی آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی ۵۸ـ ۶۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ روی آن ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﭘﻨﺪار ﭘﺮوری ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از داوریھﺎی ﮐﺴﺮوی در ﺑﺎره داﻧﺶھﺎﺳﺖ .رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ،رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ در اﺳﻼم ،ﮐﻠﯿﺎت اﺳﻼم و داﻧﺴﺘﻨﯽھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ﭼﮫﺎر اﺛﺮی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۸ﺟﮫﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
درﺑﺎره وی داده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ از ﺟﻠﺴﻪای ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵در ﻣﻨﺰل ﻧﮑﻮﻓﺮ ﺑﻮده و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،رﺿﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده اﺳﺖ )ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۲ص  .(۲۰۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ او ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در اواﺳﻂ دھﻪ ﭘﻨﺠﺎه در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻦ ﻓﮑﺮان دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .آﻗﺎی رﺿﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﮔﻔﺘﺎر و ﺳﺨﻦ ﺑﻠﮑﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻃﺮز ﻟﺒﺎس و ﺳﻠﻮک ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ ﺳﺎده
زﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎدهﮔﺮاﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ....او از ھﻤﻪ ﻣﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
زاھﺪاﻧﻪای داﺷﺖ )ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۲ص  .(۲۱۷ﺟﻌﻔﺮی در ﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ دﮐﺘﺮ را
دﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﻢ روز  ۲۳اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﻮد .در ﺑﺎﻏﭽﻪ آﻗﺎی ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ آﻗﺎی رﺿﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .دﮐﺘﺮ وﺳﻂ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﺪ .ﻗﺪری ﮔﻮش داد و رﻓﺖ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺑﯿﺪارش ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ
دﯾﺪم آﻗﺎ رﺿﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ دارد ﻻﻻﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﻮاﺑﻢ ﮔﺮﻓﺖ! )ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۲ص  .(۲۲۶رﺿﺎ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ آن زﻣﺎن ﻣﺠﺮد ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ھﻢ ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرک ﺷﮫﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻇﮫﺮ زﻧﮓ زده ﮐﻪ ﺣﺎل او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ١ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ
ﻃﯽ ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪیﺗﺮ در ﻗﻢ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎن )ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺧﻮد در اواﺧﺮ رﻣﻀﺎن
ﺳﺎل  ۵۶در دﺑﺴﺘﺎن اﺣﻤﺪﯾﻪ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮد( ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ را ،ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ و در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آنھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﻧﺠﻒ
ﺑﻮد ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﻧﻘﺪ اﻓﮑﺎر ﮐﺴﺮوی داﺷﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد آﻣﺪ و »اﺳﻼم ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺳﺎده« ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ اواﺋﻞ دھﻪ ھﻔﺘﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻢ ﺣﺎﻓﻈﮕﯽ ﺷﺪ.
رﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪی ھﻢ داﺷﺖ .ﺧﺎﻃﺮم ھﺴﺖ ﺳﺎواک دوﺑﺎر او اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﺧﺒﺮی ﻧﺪارم.
آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ھﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی رﺿﺎاﺻﻔﮫﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آورد ﮐﺎرھﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ را ﻣﯽداد .رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ را داﺷﺖ و
از روی آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﯾﮏ اﺗﺎﻗﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﻪ
اﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادرش در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﻃﺮاف ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﻮد ،ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر دروﯾﺸﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﮔﺬران ﻣﯽﮐﺮد در ﻣﺠﻠﺲ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد،
ھﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .در دوره ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت ﮐﺸﺎورزی ھﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد و روی ﻓﺮش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎ را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﺎدم ﻧﻤﯽاﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواک اﺣﻀﺎرش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اواﺧﺮ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﺑﺎ وی ﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮد .در ﻓﺎﺗﺤﻪاش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد و
ﺧﻠﻮت ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎدات ھﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی
ﺑﺎ وی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﻣﺮد ﻓﺎﺿﻠﯽ ﺑﻮد.
 -١ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص  .۲۶۵آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎره ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن داﺷﺖ ،ھﻤﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ را اراﺋﻪ
داده ﻣﻨﺸﺄ ﻓﮑﺮی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ اﻓﮑﺎر ﮔﻮروﯾﭻ ﯾﮫﻮدی داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اراﺋﻪ اﻓﮑﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح در داﺧﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎد
آور ش ۶ـ ،۸ص ۱۶ـ.۱۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ١ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﺗﮫﺪﯾﺪات ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ وی ،رو
ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،و از دﺳﺘﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽھﺎ« ازآن ﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺠﺎ ﺑﻮد .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮوھﮏ ﻓﺮﻗﺎن
و آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﮔﺮوه ارﺷﺎد و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و ﻓﺮﻗﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در
ﭼﮫﺎرﭼﻮب اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﺎزﻋﮥ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺷﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد وی ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪﺗﺮی از اﻓﺴﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺧﻄﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﻧﻘﻼب ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﮫﺮی ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ.
در واﻗﻊ ،ﻣﻄﮫﺮی از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ او را ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮور ﺷﺪ .ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﺪی
دﮐﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﺮی،
ً
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از دﮐﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﺸﺘﻨﺪ ٢ .ﻃﺒﻌﺎ اﺗﮫﺎم او ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
 -١ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ﻗﻢ ،ﺻﺪرا ،۱۳۷۰ ،ص ۸۵ـ .۸۶
 -٢در  ۵ﻣﺮداد ) ۱۳۵۹ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  (۱۴۰۰ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﯿﮫﺎن  ۶ﻣﺮداد  ،۵۹ص  ۳و درﺑﺎره او
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﻨﺠﯿﻨﮥداﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۲ص  .۳۳۶وی آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ .در ﯾﮏ وﺑﻼگ ﮐﻪ درﺑﺎره او
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه از ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه اﺛﺮ او ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻃﻠﺒﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺮات درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺜﺮﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﯾﻀﺎح اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ در ﺷﺮح ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﺟﺰ آن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮی روز اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ :ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻓﺮ ﺟﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺰﮔﺮد،
ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ق در رد ﺑﺮ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
در ھﺮ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب دارد آﻧﺠﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ھﻢ ﯾﮏ دو
ﺑﺮﮔﯽ ﺗﺎ ﺷﺪه ھﺴﺖ ﮐﻪ از آرم ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﺧﺮد
داوری ﮐﻨﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ .وی ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﮫﺪ آزاد ﺷﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﮫﺪش را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ .در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر وی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﮫﺮ ﺗﺎﺑﺎن او ﺷﺎﻣﻞ ھﯿﺠﺪه
ﻣﺠﻠﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﮕﺮآﺛﺎر او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم ،ﻣﺘﻌﻪ در اﺳﻼم ،ﺣﮑﻢ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ در اﺳﻼم ،ﺗﺮورﭼﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﯿﻦ!
ﺷﻔﺎﻋﺖ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﻧﻈﺎم روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ،وﺳﻮاس ﺧﻨﺎس
)ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ( .وﺳﻮاس ﺧﻨﺎس ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻔﺼﻞ در  ۴۰۷ﺻﻔﺤﻪ در ﻧﻘﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻄﺒﻮع وی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ازاﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۷۹۵

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺖ و ﻓﺮﻗﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮور ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﮥ آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد:
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت او را
در ﮐﯿﮫﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت دو
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و اﯾﺮادھﺎی
ﮐﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻮد درﺑﺎره ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ
)و ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪه( و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺣﺪی از ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻣﺮوز ﭘﺴﻨﺪ دﻓﺎع ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم آن را »ﻓﻠﺴﻔﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ« ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼک ﻣﻠﯿﺖ ،ﺧﻮن و ﻧﮋاد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻼک ﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻨﮑﻪ زادۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،در
ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ ھﺮ ﻗﻮم روح آن ﻗﻮم و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آنھﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﻮد و »ﻣﻦ« واﻗﻌﯽ ھﺮ ﻗﻮم ،ﻓﺮھﻨﮓ آن ﻗﻮم اﺳﺖ؛ ھﺮ ﻗﻮم ﮐﻪ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ دو ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﻮدی ﻣﺎ و ﻣﻦ واﻗﻌﯽ ﻣﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ .در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮادﺛﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را از ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .آن ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺣﻤﻠﮥ
اﺳﮑﻨﺪر ،ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮب و ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ در ﺑﺎره ﺣﻤﻠﮥ ﻋﺮب ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده و ﻧﮫﻀﺖ ﺷﻌﻮﺑﯿﮕﺮی را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮓ؛ اﺳﻼم ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ واﺣﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪد ﻓﺮھﻨﮓھﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪد ﻧﮋادی را ﯾﮏ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ ٓ َ
و�ا َو� َبا�ِل
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﮥ ﴿إِنا خلق��م مِن ذك ٖر وأن� وجعل��م شع
آﺗﺶ اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر او ﺑﻮد ﮐﻪ آن را درﻧﻘﺪ ﮐﺴﺮوی ﻧﻮﺷﺖ .از ﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ
ﻧﮫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎی او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی در ﻧﻘﺪ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۲ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص  (۲۴۷در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎدآور،
ش ـ ،۸ﺻﺺ ۳۰۷ـ  ۳۳۴ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای وی ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪاﯾﺸﺎن )ھﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۳۲۹از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ او را ﺗﺮور ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

۷۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ََ َُ ْ
ارف ۚ ٓوا] ﴾...اﻟﺤﺠﺮات [۱۳ :ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮋادی و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﮥ
�ِ ع
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ؛ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎ روی
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ روی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎ ،ﻟﮫﺬا اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﻼم ﻣﺎ اﺳﻼم اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،ﻋﻤﻼ و ﺿﻤﻨﺎ ـ و ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ـ
ً
ﻓﺮھﻨﮓ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻮﻋﻠﯽ و اﺑﻮرﯾﺤﺎن و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻼﺻﺪرا را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦھﺎ اداﻣﮥ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ
و در اﻧﺘﺴﺎب آنھﺎ ﺑﻪ او ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮش ﺑﻪ ﺧﺎرج ،ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :و ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎب
َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
خُۡ
� ۡٱل َ�ٰكِر َ
�ن] ﴾٣٠اﻷﻧﻔﺎل .[۳۰ :در ﮐﻤﯿﻦ او ﻧﺒﻮد ،او در
﴿و�مكرون و�مكر ٱ�ۖ وٱ�
ِ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎرﺟﺶ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽآورد «.اﯾﻦ ﺣﺪس اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی
اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺄ آن ھﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺨﺸﯽ از
آن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻃﺮح ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی  ١و ﻏﯿﺮآن ﺑﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
 -١ﻣﻤﯿﺰی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﻤﺸﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﺮان و ﻋﺴﻠﯽ
اﺳﺖ زھﺮآﻟﻮد و ﺧﻄﺮﻧﺎک .ودﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺖ :ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرش ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص  .۲۴۶ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی و ﻋﻠﻮی را در آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ھﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺎﯾﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻮﺗﻢ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﻗﺘﯽ اﺳﮫﺎل ﺑﯿﺦ رﯾﺶ ﻓﻼن ﻣﺴﺘﻄﺎب را ﮔﺮﻓﺖ ،از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ ای ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻨﺪش آورد ...ھﺮﭼﻨﺪ در ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﮫﺎل ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﺺ دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺳﮫﺎل ﺑﻤﯿﺮد ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮده اﺳﺖ.
ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺳﮫﺎل ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮ او وﺟﺐ اﺳﺖ .ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻔﻮی اﺳﮫﺎل را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﮫﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺗﻮﺗﻢ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ص  ،۹دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی درﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی روی اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽ
ﺻﺪر ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .و او در ﮔﻔﺘﺎر »در روش« ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد) .وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،
۱۴۵ـ  (۱۴۶در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ از دﮐﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و
ﺻﻔﻮی ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖھﺎی ﮐﺘﺎب ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ﺻﺺ ۵۳۸ـ  ۵۴۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﺰﮔﺮد ص ۸۳ـ  ۸۶آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ آزاد اﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺴﺆول و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺸﯿﻌﯽ را ﮐﻪ از
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ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﺎهھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
و آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﻃﺒﻌﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﻓﻀﺎی ﮔﺴﺘﺮده دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی در
١
دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﺎ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﻢ.
ﻗﺮآن و از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و رواﯾﺎت اﻣﺎم در ﻣﯽآﯾﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺸﯿﻊ را اﺣﯿﺎ
ﮐﻨﯿﻢ و اﺷﺎﻋﻪ ﺑﺪھﯿﻢ و ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﻋﻮام ،روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﺎن ،ص .۵۴۱
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،در ﭼﺎپ ﺳﻮم از ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﮔﻤﺎﻧﻢ
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻤﯽ از ﻃﻼب ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺠﻒ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اروﭘﺎ در رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ در اروﭘﺎ آورد .آن ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در وﺿﻊ اﺧﺘﻨﺎق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ
اروﭘﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺎﯾﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﮫﻀﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰم اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را رد
ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ وﺟﻮد ﻣﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻼﻗﺎت او را
ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد او ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ دﮐﺘﺮ رﻓﺖ و ﺑﺎ او ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد ﭘﺲ از آن ﻣﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ را ﻧﺪﯾﺪم و از دﮐﺘﺮ ھﻢ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪار را ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی وی ﺳﺮ از اروﭘﺎ درآورد .اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺑﺮاھﯿﻤﯽ در
ﻋﺰم دﮐﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ وی در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺪه )ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ وﯾﺰا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم .ﺑﻪ دﯾﺪار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻓﺘﻢ و
ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد دﮐﺘﺮ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدادﯾﻢ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﻨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ،ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ دﮐﺘﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻠﯽ ھﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .اﺻﻞ
ﻃﺮح ھﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ .آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻤﯽ اﻓﺰود :آن ﻟﺤﻈﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﭘﻮل ﻣﯽﺧﻮاھﯽ از آن
ﺻﻨﺪوق ﺑﺮدار .اﯾﺸﺎن اﻓﺰود :ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮدارﯾﺪ .آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد روی ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد.
در ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره آﻣﺪن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺳﻌﯿﺪ از ﻃﺮف ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮای ﺑﺮدن دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،آن ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای اﻣﺎم ارﺳﺎل
ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﻮدۀ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ! ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶اﻣﺎم در ﻧﺠﻒ ﻣﺘﻦ
١
اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻣﮥ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻮﻋﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮدهھﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﺎن دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ
رژﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی
ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در رادﯾﻮ ﻋﺮاق ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺰ در آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ
رﻓﺖ ٢ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۴۸و  ۱۳۴۹ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻓﺮاد
و ﮐﺎدرھﺎی ھﻮادار ﺧﻮدش را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﻧﺠﺎ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﻤﺎل ﺷﮫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻮرژواھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺤﺒﺖھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
٣
ﻻﻻﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮدم از ﺷﮫﯿﺪان ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﺷﻨﯿﺪم.
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺪار او را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺘﯽ در
ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :او آن روز ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،دﮐﺘﺮ دﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...آﻧﭽﻪ
آن ﺟﻮان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داده ،دﮐﺘﺮ ﺑﯽﺟﻮاب ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻮل ﮐﺮده ،ﺟﻮان آزرده و
ﻏﯿﺮ آزرده ،رﻓﺖ و دو ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮاﺟﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر را ﺑﺪھﺪ«...
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ج  ،۲ص .۳۲۴
 -١ﻧﻘﻞ ﺷﻔﺎھﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻠﺪﺳﻮم ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺷﺮح
دادهاﻧﺪ.
 -٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،ش  ۷ ،۱۲ﻣﺮداد  ،۱۳۵۹اﺳﻼم و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،ص .۵۷
 -٣آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻦ روزھﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ دو را ﺷﺎھﺪ ﻧﺒﻮدهام .اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ
دارم ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﺣﻖ ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق
و ﺑﺮادرش ﺳﺎلھﺎ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل ﻧﺎرﻣﮏ )درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ...
ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺻﺺ ۸۵ـ  (۸۷ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﮑﺎرﺷﺎن را ﻣﻦ ﺷﮑﻞ و ﺟﮫﺖ داده ﺑﻮدم،
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۷۹۹

ً
آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در اواﺋﻞ دھﮥ  ۵۰ﻧﻈﺮﺷﺎن
درﺑﺎره دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪ ١ .ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۲ﮐﻪ از
زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻼء وﺟﻮد دارد ٢ .ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﻧﮕﺎه
ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن رژﯾﻢ ﺑﻮد ٣ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۵۰در
درﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم و در ﺣﯿﻦ ﮐﻮھﻨﻮردی درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ .او ﺳﺨﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮده »ﺑﺮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم
ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﺪه ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺟﻮاﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ذھﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ھﺮﭼﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ و ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ ھﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﻧﻔﺮ و اﺣﻤﺪ رﺿﺎﺋﯽ و ﻧﻈﺎﺋﺮﺷﺎن ﺟﮫﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﯿﺪادﮔﺮ و اﺳﻼم ﻧﺎب آﻣﻮزی را ﻣﻨﺎﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﮑﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﯾﺎ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻔﻮذ ﮐﻼم
ﻣﮑﺘﻮب در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آزادی ﺧﻮاه و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﻄﮫﺮی و ﻧﻈﺎﺋﺮﺷﺎن داده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا در رأس ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﻧﺰده
ﺧﺮداد  ۴۲ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ »درسھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« .ﻣﺮا ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻘﺎﻣﻢ ﺑﺮ دﯾﺪه ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ .ﺑﺪﺧﻮاھﺎن و ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن از اﯾﻤﺎن و اﺳﻼم ھﻢ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﻧﺎرواﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﯿﺪادﮔﺮ و ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﻨﺪ .ﮐﺘﺎب »ﻋﻠﻤﯽﺑﻮدن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ«
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﺧﺎﻣﻮش ھﻢ اﺛﺮی را ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻢ داﺷﺖ ھﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﭽﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻨﯿﻒ
ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از او دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اول دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺷﻨﯿﺪه و ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻪ آﺧﺮیھﺎ را ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ.
 -١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ص ۳۹ـ .۴۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۱۷۸
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص  .۱۸۸ﺑﻪ ﮔﺰارش آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ﯾﮑﺒﺎر اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ در
ﺑﺰرگ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را »ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ و ﺑﺎز
داﺷﺘﻦ آﻧﺎن از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﻠﺤﻪ« ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎواک ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﮥ ارﺷﺎد ،ش  ،۱۲ص
 .۴۴ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺗﻮقھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ.

۸۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد «١ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮﺷﺪل ﻣﯽﮔﻔﺖ آن
ﻗﻀﺎوت ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻋﻤﺪۀ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﻤﺎن را از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ٢ .ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺳﯿﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ در ﺑﺎره ﻧﮕﺎھﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در  ۲۶اردﯾﺒﮫﺸﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ،
ﭘﺪر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺳﺎﻣﯽ و اﺣﻤﺪ زاده و ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی و
اﺣﺴﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ اﺑﻼغ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﭼﺎپ ﺷﺪ ٣ .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و
 -١ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ،ص .۵۶
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۵۸
 -٣اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﭘﯿﺮوی از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﮔﯿﺮیھﺎی داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل  ،۶۰ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ در
ﺳﺎل  ۶۵ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺣﺴﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺑﻼغ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﻟﺤﺎد ﮔﺮاﯾﯿﺪ و
ﻧﺎﻣﺶ را ﺳﯿﺎوش اوﺳﺘﺎ ﮐﺮد و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﺪا را در ﺧﻮاب دﯾﺪم زار زار ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد« و آﺛﺎر ﺑﯽﺳﺮوﺗﻪ دﯾﮕﺮ را ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﻄﮫﺮی و ﺧﺎﻣﻨﻪای و ...ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام ﻣﺮدم ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﻓﮑﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاﺿﻌﺶ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻓﮑﺎر ﺑﻮد و در ﭘﻨﺎه ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽزﯾﺴﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ھﻤﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺗﮫﺮان وی را ﺳﻨﯽ زده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص  .(۱۱۳اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در اﺻﻔﮫﺎن ﺟﻠﺴﻪای در ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﻤﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬارد و در ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮح دھﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد ،ص  ( .۹۹ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ردﯾﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺟﺰ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺖ .آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﯽ از وﻻﯾﺘﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ و ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮫﻮد
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ رﻓﺘﻢ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ
اﯾﻦھﺎ ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ دارﻧﺪ ...ﯾﮫﻮدیھﺎی ﻣﺸﺮک و ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ ھﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ھﻤﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اذان
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد ﮐﻠﻤﮥ »اﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﻴﺎ وﻟﯽ اﷲ« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ھﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻗﻮل ھﻢ ﺑﻪ
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روش ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری را از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن زﻣﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ.
اﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ
ﻧﺎﺣﻖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ رژﯾﻢ ،وﺟﻮد
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎواک،
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
در ﺳﺎواک ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ،ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ
ﺳﺎواک اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺻﺪ ھﺰار ،ﺻﺪھﺰار ﭼﺎپ ﺷﻮد و
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻓﮑﺮی در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
١
ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺪﯾﺪ از اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،رژﯾﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ وی وارد
ﻣﯽآﻣﺪ  ٢و در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻗﻮل آن روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﺳﻨﯽﮔﺮی ،وھﺎﺑﯽﮔﺮی و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻟﮫﺎمﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﺑﻮد ،در آﺑﺎن  ۵۱آن را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎص ،ﺻﺮﻓﺎ روی دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻀﺮ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎودان ،ص  .۳۹۷دوﺳﺖ دﯾﮕﺮی ھﻢ اﻇﮫﺎر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ
از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺗﮫﺎم را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد ،رد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻦ )در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﺪرک اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا ﻣﮑﺮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ در آن روزھﺎ ھﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺎن
ﻣﺎھﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
آﺧﻮﻧﺪ ﺳﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص  .۳۳اﺷﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﻧﺎم ﻣﻄﮫﺮی و آﺛﺎر او را آورده ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -١درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۲۶
 -٢ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺸﮫﺪ و ﺗﮫﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

رژﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .و اﯾﻦ درﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻻی رژﯾﻢ وﺟﻮد
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوری ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و دﺷﻤﻦ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺎراﺿﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻗﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی و ﻣﻨﺘﻈﺮی و
اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﮫﺮان و ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ آن ھﻤﺮاھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ
ﺑﺮﺧﻮرد آﺷﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه از
وی ھﻮاداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ اواﺧﺮ ،ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد،
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت او را
ﯾﺎدآور ﺷﻮم .ﮐﺘﺎب اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ او را ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم دﯾﺪم اﺷﺘﺒﺎھﺎت زﯾﺎدی
دارد و ﺧﻮدم ﺷﺨﺼﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و در ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ او
١
ﺑﺤﺚ ﮐﺮدم .ﭘﺪر او ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ وھﺎﺑﯽﮔﺮی ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺎرز آن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر،
اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻮده و آن ﻣﺒﺎرزات را ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻧﺴﺨﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺮوی ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺒﺮدھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی را ھﻢ در ﭘﺮوﻧﺪه دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ
ﺑﻮد .ﻃﺮح ﺷﺪن ﻋﻨﻮان ﺧﺮاﻓﻪ و اﺻﻼح در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺣﺘﯽ در اوج ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آن را رد ﮐﺮد .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺣﺪت
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ درﺑﺎره وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ
و ﺳﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﻠﯿﻪ وی
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ٢ .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم را ﺑﺮ
 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ....ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص .۲۶۰
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ص ۱۰۱ـ ۱۰۲؛ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی
ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص ۱۱۳ـ .۱۱۴

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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ﺿﺪ وی و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻔﺘﺢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن
١
ﺗﮫﺮان ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.
ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان
در دی ﻣﺎه  ۱۳۴۹در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺟﺰاﺋﺮی ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﺳﯿﺪ
٢
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻟﻌﻦ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد؛
ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﺮا از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٣ .اﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ﮐﻪ از
دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن در ﺟﺒﮫﻪ وﻻﯾﺘﯽھﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺮای
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وی ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاوان ﻋﻠﯿﻪ وی ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺻﻔﮫﺎن ھﻢ اﻧﻌﮑﺎس داﺷﺖ ٤ .ﺟﺰاﺋﺮی در زﻣﺎن ورود آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
آﻣﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﻪ درﺑﺎره وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻋﻠﯿﻪ وی ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺤﺚ ﺣﺠﺎب و ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ،ص ۱۰۵ـ .۱۰۶
 -٢ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی از روﺣﺎﻧﯿﻮن ھﻢ ﻃﺮاز ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﺎرھﺎ ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ از ﻣﻘﺎﻻت وی را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درج
در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ .وی ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮش ﻋﺮوس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪھﺎ از آن ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﮫﻤﯽ ھﻢ ﮐﻪ در ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاری ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﮫﺮ ﺷﮫﺮ
ﮐﺮج ﻣﺆﺳﺴﻪ رواق را داﺷﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﺳﺎل  ۸۰ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .وی در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۸۷درﮔﺬﺷﺖ .ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺷﺎﻣﻞ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت درﺑﺎره
وی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮫﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ آن ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﻮد :ﯾﺎد ﺑﺎد آﻧﮑﻪ
ﺳﺮﮐﻮی ﺗﻮام ﻣﻨﺰل ﺑﻮد ـ دﯾﺪه را روﺷﻨﯽ از ﺧﺎک درت ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮد .در ﺳﺎﻟﮕﺮد وی ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب آﻓﺘﺎب
ﻗﺪم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻘﺎﻻت و درسھﺎی وی و ﻧﯿﺰ ﺳﺮودهھﺎی او
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ ﻏﺪﯾﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص .۶۹
 -٤ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد ،ص ۹۴ـ .۹۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺘﺠﺪد ﺷﺪه ﺑﻮد ١ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۰ﻃﯿﻔﯽ
از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ۴۲ـ ۴۳و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎلھﺎی  ۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
٢
از ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﺒﮫﻪای از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اوﻗﺎف داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ وی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ  ٣ﺑﺎ وی رﻓﺖ و آﻣﺪ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻼش اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﮫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞﺷﺪن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﯿﺪار ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎج ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮش ﻓﺮوش ﮐﻪ در اﻣﯿﺮﯾﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺰد دﮐﺘﺮ
اﻗﺒﺎل رﻓﺘﯿﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﺷﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﮫﺮان از ﺧﺎﻧﺪان روﺿﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪ روﺿﺎﺗﯽ  ٤ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،دو ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺘﻮی ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﯽ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻧﺪای ﺷﯿﻌﻪ
)ﭼﺎپ اول  ۱۳۳۷و ﭼﺎپ دوم  (۱۳۵۲ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﭘﺎﯾﺎن آن آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن و ﺑﯽدﯾﻨﺎن و ﻣﺰدوران اﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی
و ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی« ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردهاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن و
دزدﯾﺪن دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﻮﻧﮫﺎﻻن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﯾﯿﻦ ﭘﺎک
 -١درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد ،ص ۹۶ـ  .۹۷آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی در اﺻﻔﮫﺎن و ﻣﺸﮫﺪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺠﺎب آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۱۰۰ ،۹۸
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد ،ص .۹۷
 -٣از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ .وی در ﺗﮫﺮان ،در ﻣﺴﯿﺮ روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ دوره ھﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دراﻓﺘﺎد .ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﻪ وی ﮐﻪ از ﺳﺮ ﻃﻨﺰ و
ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  ،۳۴ص ۲۰۴ـ  ۲۲۲درج ﺷﺪه و ﺟﺪای از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ادﺑﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی اوﺳﺖ.
 -٤رازی در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺠﻠﺪ ﭼﮫﺎرم ،ﺷﺮح ﺣﺎل وی را آورده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ١ «.و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ از ھﻤﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﯿﻌﻪ و
ﺳﻨﯽ )ﭼﺎپ ﺳﺎل  (۱۳۴۶ﮐﻪ در ص  ۲۷ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻓﮑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ
اﺳﻼﻣﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﭘﺎﯾﻪ در رد ﻣﺴﺄﻟﮥ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب  ۱۳۳۷ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی اﺳﺖ(.
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و
ﺳﻨﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﺎﻣﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ
ً
٢
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻦ اﯾﺪهھﺎ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻃﺒﻌﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
۲ـ ﺳﮑﻮت اﻣﺎم درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ اﻣﺎم در ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮح ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﻨﺎر
 -١دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و اوﻻد او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﯽﮔﺮی
ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ھﺰارھﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺻﺪھﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻪ در اﺛﺒﺎت ﺗﺸﯿﻊ و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ وﺻﺎﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ،ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ
و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ،از اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام و زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮدهام ،در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و آن ھﻤﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎزه در ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻠﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻠﯽ ،از
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ...ھﯿﭽﮑﺪام ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ،
ص  .۵۴۶وی در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﺧﻮد اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاف ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻦ ،ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ھﺮ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ،ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﻪ:
۱ـ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا۲ ،ـ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ھﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ۳ ،ـ رﺳﺎﻟﺖ و ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج۴ ،ـ
وﺻﺎﯾﺖ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺰرﮔﻮار۵ ،ـ اﺻﺎﻟﺖ در ﻋﺘﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎب ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ۶ ،ـ اﻋﻼم وﺻﺎﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻏﺪﯾﺮﺧﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺴﺖ
و ﯾﮏ ﻣﻮرد از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ ھﻤﻪ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهام وﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮدهام )و ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻋﺪد  ۲۲ﻣﯽرود() .ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ص ۵۴۹ـ  (۵۵۱ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ وھﺎﺑﯿﺖ را ﺑﺰرگ
ﮐﺮده و ھﺮ ذی ﺷﻌﻮری را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪک ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﺤﻂ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن ،ص .(۵۵۸
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺑﺎره رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ،رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ،ص ۳۴ـ .۳۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮد ،ﻗﺮار داﺷﺖ ١ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻣﺎم ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را روا ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد ،اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ،اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ
از وی و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ وی داﺷﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﺎم ﺑﺎ
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﺷﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﻣﺎم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
درﺑﺎرۀ ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا
ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﻣﺎم در ﻧﺠﻒ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻮارھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﮐﺘﺮ در رادﯾﻮی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز
ﮐﻪ از ﻋﺮاق ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮدو
ﻃﺎﯾﻔﻪ را در اﻃﺮاف ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎره آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط
را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا آن را ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽدﯾﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﯽﻣﻮرد ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﻮض ،ﺧﻮد اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ آرام
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﮐﺘﺮ داﺷﺖ ـ اﻣﺎم اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺴﮑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﮐﺮده و
ﻃﯽ ﻧﺎمھﺎی )در ﺳﺎل  (۱۳۵۲ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ
٣
اﺷﮑﺎﻻت وارد ﻧﺒﻮده؛ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺼﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

 -١آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ راھﺒﺮدی اﻣﺎم راﺣﻞ /ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ درک ﮐﺮدهاﯾﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ارﺷﺎد ،ش  ،۱۴ص  .۶۶در واﻗﻊ ﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع آزادی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽدادﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻧﺒﻮد.
 -٣زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص ۳۱۰ـ .۳۱۱

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۸۰۷

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻣﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاداﺗﯽ را ﮐﻪ اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺑﺎره
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﺷﺎرات اﻣﺎم ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺪری روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﺑﺤﺚ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺿﺪ رژﯾﻢ را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه
رژﯾﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺎ ﭼﻨﺎن زﯾﺮﮐﯽ از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﺣﺮﮐﺖ
و رھﺒﺮی او ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺎم را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در  ۱۹ﻣﺤﺮم  ۹۳ﻗﻤﺮی ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و از اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪارم و از اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد
دارد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ« .آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﻨﺎزۀ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در زﻣﺎن
١
ﺗﺸﯿﻊ دﮐﺘﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در زﯾﻨﺒﯿﻪ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،او ھﻤﺮاه ﺣﺎج
آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ و اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺟﻨﺎزه ﻣﺮﺣﻮم
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در زﯾﻨﺒﯿﻪ در ﻣﻘﺒﺮهای دﻓﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ در ﻣﻘﺒﺮه و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ ...ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ...ﺧﻮب اﺳﺖ اﯾﺸﺎن )اﻣﺎم( را وادار ﮐﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﻧﺎمھﺎی ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان ﻧﻮﺷﺖ و
ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم...
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ھﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدم .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ در ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و روﺷﻨﻔﮑﺮان و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ« .ﺗﮫﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ

 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ص .۳۷۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽدھﺪ» :از ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ،ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره او ﻧﮕﻔﺘﻪام .ﻓﻘﻂ
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد او ﭘﯿﻐﺎم دادم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺖ از
١
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار ھﻢ ﻣﯽرود«.
در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش آﻗﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد
در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده و واﺳﻄﮥ ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﺑﻪ ﭘﺪر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ از ﺳﻮی اﻣﺎم ﺑﻮده ،اﻣﺎم ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دو
ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ٢ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
روزﮔﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﻌﺎ اﻣﺎم ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روا ﻧﻤﯽﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﺻﺮارھﺎی ﻓﺮاوان و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﻮه ﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎم ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﮫﻤﯽ
را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی ﯾﺰدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻠﮕﺮافھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ٣ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮده و در دﻓﻦ و
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ وی در ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ آﻣﺪه ،ﻧﺰد اﻣﺎم رﻓﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻢ :ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرت »ﻓﻘﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ« آﺛﺎر ﺑﺪی در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آنھﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ
زﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮھﺎ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ھﯽ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﮫﺎدت ،ﺷﮫﺎدت! ﺷﮫﺎدت ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد٤ «.ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدم
 -١ﺧﺎﻃﺮات ،ص .۶۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص ۲۴۰ـ  ،۲۴۱ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر،
۱۷۴ـ .۱۷۶
 -٣ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در :ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۳ص ۲۰۷؛ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۳ص ۳۸۷ـ
.۳۸۸
 -٤آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم /را درﺳﺖ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﻮن اﻣﺎم /ﺑﺮای ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .و آن ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ھﺮﮐﺲ از ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮔﺬرد ،ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن »ﻓﯽ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ« ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ رزﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص

ﻧﺪارد .ﺑﻨﺪه ھﺮدو را ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺎم راﺣﻞ /آن آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺳﯿﺮ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۸۰۹

ﺣﺮف دﯾﮕﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ١ .آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮۀ دﯾﮕﺮی را ھﻢ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺟﺰوات و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺮای اﻣﺎم ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﺸﺎن ھﻤﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﺒﺎر ﻧﻈﺮ اﻣﺎم را درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎم ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ از
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺠﻠﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و
ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻋﺮض ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ھﻤﺎن روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻟﺘﺎن از آن ﺧﻮن اﺳﺖ و در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
٢
اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻠﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﯿﺦ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﺮاز و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده ﻣﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪی از
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
٣
اﻓﺮاد را ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﻢ«.

ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺮک ﻋﻼﺋﻖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﮐﺘﺎب »ﭼﮫﻞ ﺣﺪﯾﺚ« ﮐﻪ در  ۳۸ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ در ﻧﺠﻒ و ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻈﺮﺷﺎن درﺑﺎره ﻋﺮﻓﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن از ﻃﺮف آﻧﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﻨﺪه و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ .ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﻧﺪارم .درﺑﺎره ﻧﻈﺮ اﻣﺎم /درﺑﺎره ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در زﻣﺎن وزارت آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﻣﻄﻠﺒﯽ دارم ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر دﮐﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ و
ھﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺘﺶ .آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ در وزارت ارﺷﺎد و در ﺟﻠﺴﻪای
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی رﺳﻮل ﻣﺤﻼﺗﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ،ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،و ﺑﻨﺪه و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ «...ﻣﻦ از ﺗﺮس ﮐﻼم اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده
ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﯽ را ﭼﺎپ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه ﭼﺎپ ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی او را ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی
دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ «.ﺑﻌﺪ ھﻢ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ از ﺑﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را اﺻﻼح ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻼ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ص ۱۵۳ـ .۱۵۴
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۵۴
 -٣اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۸ص .۲۰

۸۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻗﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺎھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺮاھﺎن و
ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ از اﯾﺮان و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ھﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ١ «.ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎی اﻣﺎم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﮥ ﻣﺠﻠﺴﯽ،
ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .دوم ﺗﺰ اﺳﻼم ﻣﻨﮫﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺎدی در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﻧﺠﻒ دادﻧﺪ.
ﺳﻮم اﺷﺘﺒﺎه در ﺑﺎب وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ،و ﻣﻄﻠﺐ ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش وی ،اﻣﺎم در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺴﻠﯿﺖﻧﺎﻣﮥ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ آن را
آﻗﺎﯾﺎن ﻃﻼب ﺟﻮان اﻃﺮاف اﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،از ﻗﻮل اﻣﺎم ﭼﻨﯿﻦ آورده
اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ ھﻤﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻦ دروغ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ آﺑﺮوی وی را
ﺑﺮدهاﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ داﻋﯽ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ آﻗﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ را ھﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﺴﻠﯿﺖﻧﺎﻣﮥ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﺧﺎﺻﯽ ﺟﺰ درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ٢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدق
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﻮد را ھﻢ ﺷﺄن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻗﺮار داده .اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺎب را ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﻀﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﭼﺎدرھﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﻐﺎم دادم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﮐﻼﻣﺶ
٣
روی ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد اﯾﻦ را ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

-١ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ،ص .۱۷۳
 -٢ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص ۲۴۰ـ  .۲۴۱ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه در ص  ۱۷۷آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ج  ،۱ص .۱۱۲
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در واﻗﻊ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و اﺻﻮﻻ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮏﺑﺎر اﻣﺎم ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺴﺮو ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺪھﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﻞھﺎی
ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺮای
ﺑﻮﺳﯿﺪن دراز ﮐﺮده اﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ١ .اﻣﺎم در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
٢
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ درﺑﺎره رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﺎ و ﺻﻔﻮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی اﻟﮫﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶در ﻧﺠﻒ از اﻣﺎم درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺳﻮال ﮐﺮدم اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺴﺮوی ھﻢ ﻗﺒﻼ ھﻤﯿﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﻣﯽزد.
اﻣﺎم در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ،ﺗﺰ اﺳﻼم
ﻣﻨﮫﺎی آﺧﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪت رد ﮐﺮد ٣ .اﻣﺎم در دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮫﻢ ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻣﮫﺮ ۵۶
و  ۱۰آﺑﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اﻓﮑﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب دور ﺷﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن را از اﺳﻼم ﻓﺮاھﻢ ﻧﺴﺎزد .ﻋﻤﺪه اﻧﺘﻘﺎد اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم از ﺑﻌﺪ ﻣﺎدی ﺑﻮد .اﻣﺎم ﺿﻤﻦ رد دﯾﺪﮔﺎه ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ
و ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،درﺑﺎرۀ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺣﺎﻻ ھﻢ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮب ھﻢ
ﭼﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻋﮑﺲ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ آن وﻗﺖ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﮥ ﻣﺎدﯾﺎت را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ،اﯾﻦھﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت را ﺑﻪ
ﻣﺎدﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻋﮑﺲ آﻧﮫﺎ« اﻣﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﺮدو ﮔﺮوه اﺳﻼم ﻓﻘﺎھﺘﯽ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺎدﯾﺖ ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ص .۳۵
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۸ص .۴۳۷
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دھﻢ آﺑﺎن ) ۵۶ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم (۳۴۷/۳ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﻮم دی ﻣﺎه ) ۵۷ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم،
 (۲۸۰/۵ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﯽام اردﯾﺒﮫﺸﺖ ) ۵۸ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم۳۷۷ ،ـ  (۷/۳۷۶ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ
اردﯾﺒﮫﺸﺖ ) ۵۸ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم.(۷/۴۱۲ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺨﺘﯽ و دﻧﯿﺎ ﺑﺎ زرق و ﺑﺮق زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ...ﺣﺎﻻ ھﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﻪای ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺻﻞ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد،
ﻃﺒﻘﺎت از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،اﺻﻼ اﺳﻼم دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد؛ ﺗﻮﺣﯿﺪش ھﻢ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻮﺣﯿﺪ در
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ داﺷﺘﻪ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺘﺶ ھﻢ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺴﺎوی ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮاء.«...
اﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﮐﺠﺮویھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب
ﺟﻮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻇﺎھﺮ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا درﺑﺎره اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺘﺪﯾﻦاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارد ،ﻟﮑﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺒﻪاﻧﺪ؛
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﮥ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن را و ھﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن را ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻼت و در ﻏﯿﺮ ﻣﺠﻼت ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦھﺎ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺳﻼم آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﺴﺎزد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ،ھﻤﯿﻦ را ﺑﺴﺎزد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﯿﻮان ﺑﺴﺎزد! اﺳﻼم آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺎزد اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ...
اﯾﻦھﺎ ﮐﺄﻧﻪ آﯾﺎت و ﺿﺮوراﺗﯽ ﮐﻪ در ھﻤﮥ ادﯾﺎن اﺳﺖ آنھﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ...آن ﻋﺎرف،
اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﻪ و آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻏﯿﺒﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ آدﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﻣﺠﻼت و اﯾﻦھﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ
ھﻢ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﭼﻪ ﺟﻮری ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺘﺶ و
١
ﭼﯿﺰ ﻇﺎھﺮﯾﺶ ﭼﻪ ﺟﻮری ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و...
اﻣﺎم در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در دھﻢ آﺑﺎن ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﺼﻄﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻧﮕﺸﺖ روی ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و در
رأس آنھﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﺎﻣﮥ

 -١ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۲ص ۲۲۲ـ .۲۲۴
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اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ؛  ١ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺎم ﻧﻪ ھﻤﮥ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ آرام ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﮔﻼﯾﮥ ﺧﻮد از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺮداﺧﺖ» :ﻣﻦ از آنھﺎ ﮔﻼﯾﻪ دارم ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦھﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻘﮫﺎ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ،
ﻗﺪری ﺣﺮفھﺎﯾﯽ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻏﺮض ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺮض
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از روی ﺳﻮء ﻧﯿﺖ اﯾﻦھﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ اﻃﻼﻋﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ «.اﻣﺎم ﭘﺲ از
ﺑﯿﺎن ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ اھﻤﯿﺖ و ﻏﻨﺎی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﻘﺶ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻮاردی و
اﺷﺨﺎﺻﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ روی آنھﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از
آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺠﻠﺴﯽ ـ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ـ ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ ـ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ـ ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﯾﯽ ـ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ـ ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ ـ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ـ رواﺑﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺳﺮاغ اﯾﻦھﺎ ،ھﻤﺮاھﯽﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺎه و ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﺰت و اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه
٢
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﻧﺒﻮده در ﮐﺎر...
درﺑﺎره ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺰارشھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ در دﺳﺖ اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺎس زادﮔﺎن درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﮑﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ دارد .ﻣﺎ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻄﮫﺮی
ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﯾﺸﺎن را ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ٣ .دﻋﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺳﻪ ﺑﺎﺑﺖ از ﻓﻮت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ای ﮐﺎش ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻋﺪهای ﺑﺎ او در اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ درﺳﺖ
ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﮑﻨﺪ .ﺳﻮم آﻧﮑﻪ زود از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ
دھﺪ ٤ .وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎمھﺎی از آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی در ﻧﻘﺪ
 -١اﻣﺎم ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﻔﻪ ،ج  ،۳ص ۲۳۸ـ.۲۴۱
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص ۹۹ـ.۱۰۰
 -٤روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ۲۶ ،ﺗﯿﺮ .۱۳۷۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺎم روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »اﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﻮار ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺒﺎح ـ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺳﺖ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .وی در ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺟﺎزه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻃﺮف ﻣﻦ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ) .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ در ھﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮدا آﻣﺪه اﺳﺖ( .ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ
در اواﺋﻞ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل ) ۵۶ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ دوم ﺷﮫﺮﯾﻮر اﺳﺖ( ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،ﺣﺎج
آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺒﺮه دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در زﯾﻨﺒﯿﻪ ﺷﺎم ﻣﺸﺎھﺪه
١
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮕﺎر آن را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﺣﺘﯽ از ﻣﺮز اﯾﺮان
ﮔﺬﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺠﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﻮرد و
ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ آن دو آ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در زﻣﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮ اﻣﺎم را در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﻧﻘﻼب
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺎم ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮥ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا از دوﺳﺖ ﻣﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ
ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﺑﯽآن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮﻧﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪّ :
ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ .اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ راه ﯾﺎ آن راه را در ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاھﻢ
آورد .اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم
روی آورده اﺳﺖ از اﻣﺎم ﺳﺆال ﮐﺮد :آﯾﺎ ﻓﮑﺮﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﺳﮫﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ و ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﻮاب دادﻧﺪ
ﮐﻪ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وی ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﺟﺪلھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺬارده ،آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻮی اﺳﻼم ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎم ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺮده و در ﺗﺮادﯾﺴﯿﻮن
ﺗﺸﯿﻊ ّ
ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎی ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻼم آﺧﺮ را ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﺣﺮفھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ھﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ در ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد
١
وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺼﮥ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺘﻞ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی  ٢و ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده ،ﻃﺮح آنھﺎ را ﻧﺎدرﺳﺖ و اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ٣ .از ﺟﻤﻠﻪ در
ﻣﻮردی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺴﺄﻟﮥ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،از آن ﻃﺮف داﻣﻦ ﺑﺰن ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻼ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ،اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ھﻢ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ،
ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ؛ آن ﻃﺮف ھﻢ ﺟﻮانھﺎی داغ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﺐ
از اﯾﻦ ور ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ذھﻨﺸﺎن را
از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ٤ .و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮏ ﺧﺮدهای ﮐﻢ ﺷﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ؛ ھﯽ داﻣﻦ ﺑﺰن! از
اﯾﻦ ور ﺗﮑﻔﯿﺮ از آن ور ﺗﻤﺠﯿﺪ .ھﺮدو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ دارد ﮐﻼه ﺳﺮﺷﺎن
ﻣﯽﮔﺬارد ٥ .ﮔﺮوھﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان در ۲۰ﺗﯿﺮ  ۵۸ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﯽرﺳﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی روﺷﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺟﻮاب از اﯾﻦ ﻧﻤﯽدھﻢ .ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼف اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺳﺒﺎب اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،آنھﺎ ﯾﮏ
دﺳﺘﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﯾﮏ ﮐﺎر ،و ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﯾﮏ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ و آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺻﻞ
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭼﻄﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻄﻮری اﺳﺖ
٦
اﯾﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۵۶ھﻢ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﻣﺎم از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻣﻦ ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﻢ در
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد ،دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻢ ١ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻢ آﻗﺎی ﻧﺒﻮی ﺑﻪ
ھﻤﺮاه ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺰد اﻣﺎم رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن را
درﺑﺎرۀ ﺻﺪر اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺮسوﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دھﺪ ـ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻧﺒﻮی ـ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺎح از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۵۸درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ٢ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎز ھﻢ،
ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﻼﻗﺎت اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺮوز
روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ٣ .ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻣﺎم
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻨﯽ
ﺻﺪر آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪای ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺪون اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻼﻟﯽ )روز ۲۷
ﺧﺮداد  (۱۳۸۷در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺷﮑﻮه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮدم آورم .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ وارث آدم را
ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،در رادﯾﻮ ﺧﻮاﻧﺪم .اﻣﺎم ﻣﻦ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ زر و زور و
ﺗﺰوﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﻦ ﻣﺘﻦ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮدم .اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﻣﻦ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮم.
اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻓﺎﮐﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ردﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮﯾﻪ ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻧﺰد اﻣﺎم
ﮐﻪ ِ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺮد و اﻣﺎم در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﻘﻂ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ در آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاش دارد ،ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺮدم ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺑﺶ

-١ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص .۲۰۶
 -٢ﻧﯿﻤﮥ ﭘﻨﮫﺎن ،ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﭘﺸﯿﻤﺎن ،دﻓﺘﺮ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ.
 -٣اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت در  ۵۸/۴/۳اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺸﯿﯿﻦ.
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ج  ،۱ص ۳۴۹ـ.۳۵۰

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ«  ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻓﺮدای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ ﻧﺸﺎن دادم و اﯾﺸﺎن از اﺳﺎس رﻓﺘﻦ ﻧﺰد اﻣﺎم و ﺑﺮدن آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ) .درھﻤﺎن دﻓﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻔﻨﯽ ارﺗﺒﺎط اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی ھﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد(.
ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﮫﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻏﺮﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﮥ
رھﺒﺮی ﻣﺘﻌﮫﺪ در اﯾﺮان دورۀ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ وی،
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ و وﻻﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ .وی
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »وﺻﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﻧﺼﺐ ،ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻧﻪ وراﺛﺖ ،ﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻣﺎﻣﺖ
زادۀ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﻣﻼکھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎم ﺑﻮدن ﻋﻠﯽ÷ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﻗﻠﮥ
دﻣﺎوﻧﺪ اﺳﺖ« ٢ .و اﻓﺰود ﮐﻪ »اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ رھﺒﺮی و راﻧﺪن

 -١ﻣﺠﻠﮥ ارﺷﺎد )ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد( ش  ،۱۱ص .۴۱
 -٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ش  ،۲۶ص  .۶۳۱آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر »اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۴۷و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺧﻮد
او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎﺑﻢ را ﺧﻮاﻧﺪم و دﯾﺪﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ،ﻋﯿﻨﺎ
ھﻤﺎن اﺳﺖ» :اﻣﺎﻣﺖ« و »ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺸﺮوﻃﻪ« .ﺟﺪا ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ »اﻣﺎﻣﺖ« ـ ﮐﻪ ھﻢ ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺖ و ھﻢ ﮐﺎر اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر ـ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و در ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ
ﺻﻔﺤﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﺷﮫﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ از ﻋﻠﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫﺮۀ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده اﯾﺪ ،ﺧﺎرج از آن ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ را از ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ
از ﭼﺎپ آن ﮐﺘﺎب در  ۱۳۴۴ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎلھﺎی  ۳۳و  ۳۴در ﭘﺎی درﺳﻢ درﺣﻮزه ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻠﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در اﺣﻤﺪ آﺑﺎد ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ
از درب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ـ اﻧﺘﮫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻢ ـ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد .دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ او درﺑﺎره »اﻧﺘﻈﺎر ،ﻣﮑﺘﺐ
اﻋﺘﺮاض« ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﻘﻞ ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﮐﺘﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽ» :در ﻓﺠﺮ
ﺳﺎﺣﻞ«» .ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺤﻤﺪ« ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺄﺧﻮذ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺒﺸﺮی )اﺳﺪاﻟﻠﻪ( ﺑﺮ
ً
ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻘﺎد اﺳﺖ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﺎ ﻓﺰونﺗﺮ از آن ،ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﮥ آن ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺒﺸﺮی اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد از آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺎم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﻓﺮدی ﺗﺎﺑﻊ آن
اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﺴﺆول ،و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ »اﻣﺎﻣﺖ« از »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﺟﺪا
ﻣﯽﺷﻮد و رھﺒﺮی ﻓﮑﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ رھﺒﺮی ﻓﺮدی اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﻀﺎد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« ١ .و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ »اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺧﻮد اﻣﺎم
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻪ اﻧﺘﺼﺎب؛ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎم اﺳﺖ« .دﻟﯿﻠﺶ ﻧﯿﺰ آﻧﮑﻪ »اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره
او ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ،
راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم ،راﺑﻄﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم ،راﺑﻄﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪهاﻧﺪ ٢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
»ﺑﯽﺷﮏ اﺳﻼم ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪ اﺳﺖ؛ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﮏ رھﺒﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ اﺳﺖ ٣ «.ھﻤﯿﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﺗﺎ او ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دراﻓﺘﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ» :دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎ رھﺒﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ٤ «.وی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ را
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ و ﺣﺘﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از آن ﯾﺎد
ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ رھﺒﺮی ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
در ﻣﻔﮫﻮم ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ
آن ﻧﻈﺎم ،و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻣﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﺎن
ﺿﻮاﺑﻂ و ھﻤﺎن راه و ھﻤﺎن ھﺪف ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ٥ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﻪای
ھﻢ ﮐﻪ در آذر ﺳﺎل  ۵۰در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد در ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ ﮔﻔﺖ :ﻋﺼﺮﻏﯿﺒﺖ ،از

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﯾﮏ »ھﻨﺮﻣﻨﺪ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺗﺸﯿﻊ و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺄﺧﻮذ از ﺳﺮود ﺟﮫﺶھﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،۲۶ ،ص .۵۰۴
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۵۷۸
 -٣ھﻤﺎن : ،ص .۶۱۸
 -٤ھﻤﺎن ،ص  ۶۰۲و .۶۰۳
 -٥ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  ،۹ص .۲۱۳

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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ﻏﯿﺒﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﻇﮫﻮر آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ،ﻋﺼﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رھﺒﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ و دوران
اﻧﺘﺨﺎب رھﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم »ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎم« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم ١ .و در ﺑﻨﺪ  ۱۷ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎم ،ﺑﺮای رھﺒﺮی ﻓﮑﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوھﺎ و
ﮐﺎرﮔﯿﺮی از ھﻤﻪ ﻗﺪرتھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در راه ﭘﯿﺮوزی دﯾﻦ ﺧﺪا ،و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻠﻖ و آ ﮔﺎھﯽ
٢
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن و ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺸﺎن.
ﻣﻨﮫﺎی اﻣﺎم ،ﺗﻮده روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ،و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی
اﻧﺤﺮاف ﺟﺪی ﻣﯽداد درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ھﻢ در ھﻤﺎن راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧﯽ در ﻗﻢ و
ﻣﺸﮫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻦ آن ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻊ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در دﻓﺎع ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻣﺮﺣﻮم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺪوﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ درس ،از اﻓﺮاﻃﯿﻮن دو ﻃﺮف
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻢ ﺟﺎﻧﺒﺪار
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ روﯾﻪای ﻣﻌﺘﺪل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎءاﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از
ﭼﮫﺮھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﻂ از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،در ﺳﺎل
 ۵۸در ﯾﮏ ﺟﺰوۀ رﺣﻠﯽ ﺿﻤﻦ  ۵۲ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ،ﮐﻪ
از ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺳﺎل  ۴۹آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺰاع درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ ﯾﮑﯽ از داﻣﻨﻪدارﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺰاعھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻃﻼب ﻗﻢ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۴ـ ۵۷ﺑﻮد .در ﻣﺸﮫﺪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ھﻢ دوﺳﺘﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ و ﮔﺮﭼﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از وی
دﻓﺎع ﻧﮑﺮد ٣ .اﻣﺎ رﻓﺎﻗﺘﺶ ﺑﺎ وی ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻢ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و

 -١ﻣﯿﺰﮔﺮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆواﻻت و اﻧﺘﻘﺎدات ،ص .۱۱۰
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۱۱
 -٣ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﻣﺸﮫﺪ ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮدم .اﯾﺸﺎن از ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺲ از ﺳﺎل ۶۲
دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﭘﺮوﻧﺪه دﮐﺘﺮ
١
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
۳ـ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ

در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلھﺎی ۴۹ـ ۵۱ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و او ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﮏ ﺳﺨﻨﺮان آن ﻣﺮﮐﺰ درآﻣﺪه ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﻮانﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻘﺒﻮل ﻋﺎﻣﮥ ﻧﺴﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺖ .وی ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬھﺒﯽ
و ﺣﺘﯽ راھﻨﻤﺎی ﺣﺎﺟﯿﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از
ﺟﺎذﺑﻪھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .وی از ﺳﺎلھﺎ
ﭘﯿﺶ از آن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی
دﺳﺖﮐﻢ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺑﻮذر و ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ
ِ
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻓﮑﺮی را ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪش ﺑﺮ اﺑﻮذر ،ﭼﻨﺪان اﺻﺮار
ﻧﻮرزﯾﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﮫﺎی آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺪار
اﻓﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺴﺎن ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻪ ﻗﻮل او ﻋﻠﻮی ،ﺑﺴﺎن آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،زﻣﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ از آنھﺎ
داﺷﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺳﻮم آن روز ﺑﻮد و
را ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻢ )ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ص .(۳۴۳
 -١ﻋﻘﯿﺪه آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ) ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻣﺸﮫﺪ  ۲۳ﺗﯿﺮ  ۸۴ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ( اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﭘﺲ از ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن از اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ از اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ در
ﻣﻌﺮض اﺗﮫﺎم ﺑﻮد ،ﺧﻮدداری ورزﻧﺪ.
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ھﻤﺰﻣﺎن از ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻓﺮاوان داﺷﺖ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی
ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ او ﻧﺒﻮد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﯿﺪ و
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج را »ﭘﯿﺸﻮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺒﯽ ھﻢ ﮐﺘﺎب اﺷﺘﺮاﮐﯿﮥ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺖ ١ ،اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ﯾﮑﺴﺮه در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ھﻢ آﺛﺎر آن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ وﺣﺘﯽ ﻧﻮع
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آن ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ وی در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻨﺎر
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را ارﺿﺎء ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ھﻢ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ او در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐھﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺰ ﻣﺬھﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ زﯾﺎرت وارث و داﺳﺘﺎن ھﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ،در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺣﺴﯿﻦ وارث آدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺻﺮار ﻣﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد دو ﺟﻨﺒﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺎﻟﺐھﺎی
ﻓﮑﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺪ آن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ »ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،راﺑﻄﮥ ﻋﺸﻖ ـ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ؛ او از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ از
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ را درک ﮐﺮد«  ٢اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از
آن روی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ،از آن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد ٣ .اﯾﻦ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از آﻧﻪ ﻣﺎری ﺷﯿﻤﻞ ،ص .۴۰۱
 -٢اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب ،ص .۴۳۰
 -٣در  ۱۲دی ﻣﺎه  ۵۵ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻣﻨﺰل ﻣﮫﻨﺪس ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در آﻧﺠﺎ،
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم را اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ،رﻗﯿﺐ اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ) .اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ را ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ھﻢ اﺳﻼم ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺿﺪ
ﺳﺘﻤﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺮاھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (.اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮده ،از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وی اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ رﻗﯿﺐ ،اﺳﺘﺎد
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ص  ۲۷۸ـ .۲۷۹ﺟﮫﺖ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ را
ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ھﻢ در اﯾﻦ وﺿﻊ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺲ وﻃﻨﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﺲ ﻣﺬھﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و رژﯾﻢ را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد ،در
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اﻣﺮی روﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ دھﮥ ۵۰
ً
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .اﺻﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺬھﺐ ﻧﻮﻋﯽ روﺑﻨﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ـ ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ روﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺑﻨﺎ ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر وﻗﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺬھﺐ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و آن ھﻢ اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهھﺎ
ﺑﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﯿﻦ اﯾﺪهھﺎ را در
دادﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎی اﺧﯿﺮ را ﺗﺌﻮرﯾﺰه
ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﺬھﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬھﺐ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای
دو ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺰ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ھﻮاداران
دﮐﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ» :اﮔﺮ دﮐﺘﺮ ھﯿﭻ اﺛﺮی از
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺟﺰ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺬھﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ ،ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
١
ﺑﻮد«.
در واﻗﻊ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دﮐﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ زﯾﺎرت وارث و
ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ھﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ دارد ٢ ،دﻗﯿﻘﺎ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ زاوﯾﻪ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٣ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﮕﺮش او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺰ »ﻣﺬھﺐ ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ را ھﻢ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد .ﺧﺸﺖ ﺧﺎم) ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ
ﻧﺒﻮی( ص .۱۳۲
 -١ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮزو ۲۶ ،ﺧﺮداد  ،۱۳۸۷ص .۱۱۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر  ،۱۶ص ۵۰ـ.۵۷
 -٣آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ،ﺟﻨﮓ ﻗﺎﺑﯿﻞ و ھﺎﺑﯿﻞ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از ﺟﻨﮓھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦھﺎ ﻣﺎرﮐﺲ زدﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ،ص  .۵۶اﺳﺘﺎد در ﺳﺎل ۵۱
درﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﺴﯿﻦ وارث آدم« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮم ﺷﺪ از ھﺪف اﯾﻦ
ﺟﺰوه ﮐﻪ زﯾﺮ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺪهھﺎ و ﻋﻘﯿﺪهھﺎی
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ...اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدی ـ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ؛ ﻧﻮﻋﯽ روﺿﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﻤﺎﺳﮥ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ج  ،۳ص ۳۰۷ـ۳۱۰؛ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ص  ۲۱۸ـ  .۲۲۱اﺳﺘﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ دﮐﺘﺮ
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۸۲۳

ﻣﺬھﺐ« ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .ﻧﻘﺪ آﻗﺎی
٢
ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺴﯿﻦ وراث آدم ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ) :اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ( ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
)ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( وﺟﺪان ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﮥ وﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اش) .ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ج  ،۱ص  ،۴۴۸ج  ،۳ص  (۲۲۰ﻣﻤﯿﺰی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ درﺑﺎره ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺣﺴﯿﻦ وارث
آدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :آﺧﻮﻧﺪھﺎ و ﻣﻼﯾﺎن را ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه در ﺑﯿﻦ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ
از ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص (۳۱۳
درﺑﺎرۀ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ دﮐﺘﺮ در ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻗﺎی ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در :ﻣﻄﮫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ،ج  ،۱ص ۲۴۰؛ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی روی ﺑﯿﻨﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻼی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽھﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭼﭗ ﺑﻮد ،آن اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻣﻮردﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ص ۵۲۳ـ۵۲۴؛ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ص
.۳۱۳
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ص ۴۵۰ـ .۴۵۲ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﺬھﺒﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﮕﺮش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آنھﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﮫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﻃﺒﻘﮥ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﻓﺮھﻨﮓ ،دو
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎره ھﻨﺮ و اﺧﻼق و ادﺑﯿﺎت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﻃﺒﻘﮥ
ﻏﺎرﺗﮕﺮ و ھﻢ ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ھﺮدو ﻣﺬھﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻣﺬھﺐ
ھﻢ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دارد.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ﺑﺨﺶ »ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ« از ﮐﺘﺎب »ﻣﻘﺪﻣﻪای در ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺎدی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ـ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ( از »ﻧﺎس« ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن »ﺗﻮدهھﺎی
ﻣﺤﺮوم« اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺳﺘﺎد ،در ھﯿﭻ ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺘﯽ ،ﻧﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮدهھﺎی
ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺻﺪرا ۱۳۷۲ ،ص ۱۲۵ـ.۱۲۶
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺳﺘﺎد ،ﺗﺼﻮر ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
را ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﻼم ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﯾﺰی از
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ«) .ھﻤﺎن ،ص  (۱۴۰ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎزدﮔﯽ آﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺪف اﺻﻠﯽ اﻧﺒﯿﺎء را ﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺎﻣﮥ ﻗﺴﻂ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل،
ﭼﻨﯿﻦ »ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺤﺮوم و
ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و) «. . .ھﻤﺎن ،ص .(۱۴۰
 -٢ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز۲۶ ،ﺧﺮداد  ،۱۳۸۷ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ،ص .۱۱۲

۸۲۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺘﮫﻢﮐﺮدن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،وﯾﮋۀ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻧﺒﻮد.
ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ازﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﺎﻣﺒﺮده ـ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ـ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ورزﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺣﻖ را ادا
ﮐﺮده و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻼم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« ١ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﯿﺜﻤﯽ» ،ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒﮔﺮاﯾﯽ او را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﺷﺖ و آن را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮفھﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ« ٢ .ﻣﯿﺜﻤﯽ،
ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و در ﻣﻮاردی ﮔﻮﯾﯽ اﺻﺎﻟﺖ
٣
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ از ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﯿﺜﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﮔﺮدان دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﺬب
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ٤ .در واﻗﻊ،
ھﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ھﻢ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮدو ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺪازه و در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﺮ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم
٥
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﭘﺮده ﮔﻔﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﻘﺎدیھﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﮑﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺪھﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل ،ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮد ﺗﺎ از ﺳﻨﺖھﺎی
ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺴﺖ .اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺘﯽ ﺧﺎص و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت وﯾﮋه ﺧﻮد ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎدی در
 -١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ درآﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۴ص .۴۹۳
 -٢آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۱۹۱
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۲۰۵ـ .۲۰۶
 -٤آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۳۲۰
 -٥ﻣﺮوری ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ درﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﻪ ھﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﺳﺎل  ۵۳ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ،۲
ص ۳۸۳ـ .۴۰۷

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۸۲۵

ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺪ ،ﺑﺎ روﺣﯿﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ھﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ وی ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺟﺪی
ﻣﯽدﯾﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻣﺰاﺣﻢ وی و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻧﺸﻮد .دﮐﺘﺮ در ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎواک،
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪر و ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮدهایھﺎ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درسھﺎی اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از درس  ۲۵ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آﻧﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد و آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ درﺳﻢ در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را و ﻣﺎرﮐﺲ را ﺣﻼﺟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﻢ و
ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻢ؛ و آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪ ١ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﮐﯿﮫﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دﮐﺘﺮ از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮد ٢ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان از اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ از آن ﮐﺎر اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺎواک ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ،ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
ﺑﻌﺪھﺎ ﻃﺮﻓﺪاران دﮐﺘﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر او ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ٣ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻣﺒﺎرزات
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ آن ﺟﺮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮد .در واﻗﻊ،
ﺑﺎ ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺑﺎب اﺳﻼم ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮫﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را در آن ﺟﺎی
داده و اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺒﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ روی ﺧﻠﻮص اﺳﻼم ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و از ھﯿﭻ

 -١ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۲۸۲
 -٢در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﮐﺘﺮ را
ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص .۱۴۳
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺎن
دوﺳﺘﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ھﺴﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻗﺎی ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻣﺎهھﺎی ﻣﺮداد و ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۸۵روی داد و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺗﺎب
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

۸۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻮع اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎن آن و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ .وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﮥ ﻧﻮع اﺳﻼم اﺻﯿﻞ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دھﯿﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﻠﻮص
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ١ .اﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر او و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
۴ـ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮ

ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﯾﻨﯽ دﮐﺘﺮ ،ﻧﮕﺎه اﺑﺰاری
وی ﺑﻪ دﯾﻦ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل و ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ اﺳﺖ ٢ .از ﻧﻈﺮ
دﮐﺘﺮ ،دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ارزش دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺳﺘﯿﺰ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان
اﺳﺖ ﻧﻪ دﯾﻦ ﻣﺪرﺳﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ٣ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ
داﻧﺶھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﻪای
ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی اﺑﻮذری  ٤در دﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :دﯾﺪﮔﺎهھﺎ )ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای( ،ص .۸۱ ،۸۰
 -٢اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ وی »ﻣﺬھﺐ را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮕﺎر ،ص .۱۱۸
 -٣ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دو ﻧﻮع اﺳﻼم ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ ،ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻓﻘﮫﺎﺳﺖ.
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪ اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺬھﺐ اﻋﺘﺮاض ،ص .۲۱
 -٤اﺑﻮذر ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﺑﻮد و رﻣﺰ آن ھﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن اﺑﻮذر ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اذﻧﺎب او
ﺑﻮد .ﺗﻠﻘﯽ وی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم اﺑﻮذری ،ﺑﺎ اﺳﻼم ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﭼﺎرم
از ﻣﺮاد ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ،اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﮐﻪ اﺳﻼﻣﻢ ،ﺗﺸﯿﻌﻢ ،و آرﻣﺎﻧﻢ و دردم و داﻏﻢ و ﺷﻌﺎرم را از او
ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﺷﺎم ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و ﺗﻨﺪرویھﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اھﻞ ﺗﺤﻘﻖ و ﻧﻘﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ آرام و آھﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺰاﮐﺖ و
ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا »ﺣﻘﺎﯾﻖ« را ﺑﺮای ﻋﺪهای از ﺧﻮاص و اھﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ..اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎی ﺷﺘﺮ را از
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﯽداد و ﯾﮏﺳﺮ ﺳﺮاغ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﯽرود و ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ :ای
ﻋﺜﻤﺎن :ﻓﻘﺮا را ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮ و اﻏﻨﯿﺎ را ﺗﻮ ﻏﻨﯽ ﮐﺮدی) ...ﻣﯿﺰﮔﺮد ،ص ۱۰۴ـ .(۱۰۵اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﻧﺪم و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎدداﺷﺘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اوﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼم ﺳﺮاﯾﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
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ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺸﯽ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ او در
ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﺎن ،در ﻗﺎﻟﺐھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،دﮐﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ او ﻣﻠﻐﻤﻪای از اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﮑﺮی – ﭼﭗ و راﺳﺖ -و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﭗ ﺑﻮد ١ ،ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه و ﺑﻪ
ھﺪف ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ ،ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ داﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اھﻤﯿﺖﺗﺮ ﺑﻮد و ﻧﮕﺎه دﯾﻦ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ً
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ٢ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،دﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دﻧﯿﻮی آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﺳﻼم ،ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﻮژه ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ و ﺗﺨﯿﻞ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺜﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺒﺎ ھﻢ ﺳﺮوده
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﻼم ...ﺑﺮای ﻣﺘﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮان،
ص .۳۵
 -١ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ً
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی در رﺷﺘﮥ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪه و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ»:اﺻﻮﻻ
در دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﺳﺮ و ﮐﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .ﻧﺮاﻗﯽ -ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ،
روﺷﻨﻔﮑﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ و ﮐﺎرﭼﺎقﮐﻦ آﻧﺎن ﺑﻮده؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ
ِ
رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص -۱۸۳در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ از ﮔﻮروﯾﭻ و ﭼﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی آﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ اﺳﻢ ﺑﺰرگ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻮی ﺳﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان؛ در ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ،ص .۱۲۹-۱۲۸ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن
ھﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ درس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ً
»اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻨﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرش آﻣﺪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮود اروﭘﺎ،
ﭼﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ« .ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﯾﺮان ،ص .۲۳۷-۲۳۶
 -٢اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آدم ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺘﺄذی ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﮫﻀﺖ آزادی را ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮏ راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻗﻮیﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از ﻣﺒﺎرزۀ
ﺳﯿﺎﺳﯽ .راھﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ...ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺮدﺗﺎن ﺑﺸﻮد و ﺑﺮای ﮔﺮمﮐﺮدن ﺑﺨﺎری ،ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎی
اﺟﺪادی ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ در ﺑﺨﺎری ﺗﺎ ﮔﺮم ﺷﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﻓﺮاﻃﯽ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﯾﻦ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺮد .در ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ،ص.۱۲۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص داﺷﺖ.
١
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺑﺰاری ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﻣﺠﺮای ﻣﻌﻤﻮل دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی آن را ﻧﻪ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﺳﻼمﺳﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺎﻣﺪ ٢ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﺷﺒﻪ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد
و ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽﻃﺒﻘﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ٣ .دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ آﺷﻮری ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻧﻮﺷﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺒﺮ ﮔﻮدرزی رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن
ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﮫﺮی در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪی آورده ،ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﻼف اﻓﻖ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽﻃﺒﻘﮥ
 -١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ﻗﺪس ﺳﺮه( در ﻣﮫﺮ  ۱۳۵۷ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،درﺑﺎرۀ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﺮاف
آﻣﺪن»ﻋﻠﻮم ﻏﺮب« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ھﺸﺪار داده ﮔﻔﺘﻨﺪ]» :اﯾﻨﺎن[
در دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺘﺸﺎن از اﺳﻼم ،ھﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎدﯾﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ...اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪاش ﺗﻮﺟﮫﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ و ھﻤﮥ آﯾﺎت و اﺧﺒﺎر را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ...ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ھﻤﮥ ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ]ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ[ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ را ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺪھﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻣﺤﺼﻮرش ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج ،۴ص .۱۰-۷و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺷﻮاھﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺰاع ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ،ص.۱۱۸-۹۵
 -٢اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در اواﯾﻞ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل ۵۱ﺟﺰوهھﺎی ۱۵و  ۱۶ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ً
اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪم و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اوﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼمﺳﺮاﯾﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ،ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﻮژۀ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ و ﺗﺨﯿﻞ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺜﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺒﺎ ھﻢ
ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﻼم .«...ﺑﺮای ﻣﺘﻦ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ص.۳۵
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺰاع ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ،ﺻﺺ ۸۰ـ ۸۳درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻋﯿﻨﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺮی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ در :آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص ۱۷۴ـ.۱۷۵
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ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام در زﻧﺪان اول او
)ﮐﻪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﻮد( درﺳﺖ ﺷﺪ .وی آن زﻣﺎن در زﻧﺪان ،دﻓﺎﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺮاد
اﻋﺪاﻣﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ .وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی
ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ را در دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺷﺪ.
ﺷﺎھﺪ ،آﻧﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :در ﺳﺎل  ۵۰ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ھﺪفھﺎی دراز ﻣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،ﺷﻌﺎری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ« ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻤﺎم آن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻮق را در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻊ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد ﺟﻮش واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺒﯿﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎرز در اﻋﺘﻘﺎدات اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ ﻋﺪم درک ﻣﺎھﯿﺖ
١
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺟﺰاء اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ .وی در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻓﮑﺎر دﮐﺘﺮ ،روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﮫﻢ آن در ﻣﺪﻧﯿﺖ ،ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﺮاط و ﺑﻮﻋﻠﯽ را از ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮدارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎ و داﻧﺸﮑﺪهھﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ٢ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼک
ً
او در درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺬاھﺐ ﺻﺮﻓﺎ در ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهھﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻧﺎﺷﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اوﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن
٣
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺗﻤﺪن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.

 -١اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ،ص  .۱۲۳ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در رد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼح »ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺗﻮﺣﯿﺪی« ﺑﺪون ﮐﻠﻤﮥ ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ ازﺳﺎل  ۴۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮدش
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪه ،آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ دوره ﮐﺎرﺑﺮد آن در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﺎن
ھﻤﻪ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﻨﺤﺮف راﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ،ص .۸۱
 -٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ش  ،۱۲ص .۵۶۶
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ ،ص ۴۰ـ.۴۱

۸۳۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ از زاوﯾﮥ دﯾﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ رﻓﺘﺎری ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١ .ارﺗﺒﺎطدادن ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ روﺣﯿﮥ
اﯾﺮانﮔﺮی از ﺗﺰھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﮐﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ؛ آن ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻧﺤﺮاف آﺷﮑﺎر در اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  ٢و اﯾﺮان و ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ :اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ
 -١ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت دﮐﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺸﯿﻊ اﯾﺮان! آخ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﺪاﻧﺎن و آﺧﻮﻧﺪان و اﺳﺘﺎدان ﭼﻘﺪر
ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ! دﻟﻢ ﭘﺮ از ﻧﻔﺮت ﻣﯽﺷﻮد! ﺗﺸﯿﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه روح ﺳﺎﻣﯽ و آرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ،
اﯾﻦدو ،روی در روی ھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ...ﺗﺸﯿﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪاﺋﯽﮔﺮ ﺑﯽرﺣﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺘﺎب ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﺎﻣﯽ ...اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻪ آرﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺳﻼم ﺳﺎﻣﯽ ،ﺗﺸﯿﻊ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ دﯾﻦ ،ﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺘﺎب ،ﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻧﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ،ﻧﻪ ﻣﺤﺮاب ،ﻧﻪ زرﺗﺸﺖ،
ﻧﻪ اﺳﻼم؛ ﻣﮫﺮ ،ﻧﻪ ﻣﻮﺳﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،و ﻧﻪ ﺑﻮدای آرﯾﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ! ﺗﺸﯿﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮواﻧﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،ﻣﻮﻋﻮد
ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻤﻨﺪ و ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﻮع ،ﻓﺮو
آرﯾﺎﯾﯽ ...،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯽ
ِ
رﻓﺘﻦ در ﭼﺸﻤﮥ زرﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺷﻤﺎره  ،۲۷ص ۲۹۷ـ.۲۹۸
 -٢در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎرھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮداد  ۴۲زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط
دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻧﮫﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻧﮫﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا در آﺛﺎری
ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن
ﮐﺘﺎب »ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ« از ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺷﮫﺎدت ،ﻓﺮاوان ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب »راه
ﺣﺴﯿﻦ« را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﮐﺘﺎب »درﺳﯽ ﮐﻪ از ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ« را
ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ﮐﺘﺎب »ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ« را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ھﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ص  (۱۰۶ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
را در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ھﻢ
ـ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ـ ﻣﺆﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺑﻮد .وی در ﻣﻮردی از اﯾﻨﮑﻪ
»ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ« اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،آن را »ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی »اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﺟﻮر
ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ« و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ص
 .۵۷۸ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ھﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ش ﻣﮑﺮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص  .۱۰۵ ،۹۰در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎواک از
ﻗﻮل وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ در ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ در دﻣﺎوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ÷ ﭼﺮاغ ھﺪاﯾﺖ و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﺮاغ ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ و ﮔﻮدالھﺎ و ﭘﺮﺗﮕﺎهھﺎ و اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺤﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و
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واﮐﻨﺶ ،ﻣﺒﺎرزه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﮔﺮاﯾﺶ روﺣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺮان
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺳﺘﺎﯾﺶ از اﯾﺮاﻧﯽﮔﺮی و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﺎم ﺑﺎﺑﮏ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان،
ﻗﯿﺎم ﺑﺎﺑﮏ درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ و اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎ را ﺑﺎﺑﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺣﺮﮐﺖھﺎی
ﺷﻌﻮﺑﯽﮔﺮی ھﻢ از ﺳﻮی آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﺰﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﺒﺎس اﺳﻼم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺷﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
ﭼﻮن دﯾﺪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﻧﺎﺣﻖ ﺟﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و اﯾﻦ ھﻤﻪ آزادﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
داد؛ ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص  .۲۲۷در ﺧﺮداد  ۴۲و ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﺰاداریھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ .از ﺑﺎب ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﺎج ﺣﺴﻦ اردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻌﻔﺮی از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم وراﻣﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﺮداد  ۴۲ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :از ﺷﺐ ھﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ زدم ﺑﻪ ﺳﯿﻢ آﺧﺮ ،دل را زدم ﺑﻪ
درﯾﺎ و ﻧﻮﺣﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽام را رو ﮐﺮدم .ﯾﮑﯽ از آن ﻧﻮﺣﻪھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد:
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﻋﺰادارﯾﺶ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻧﻌﺮه از دل ﮐﺸﯿﺪ ھﻤﭽﻮ ﺣﺮ رﺷﯿﺪ
زﻧﺪه ﺑﺎدا ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮده ﺑﺎدا ﯾﺰﯾﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮﺣﻪ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎ و اﺷﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻦ »ﻣﺮده ﺑﺎدا ﯾﺰﯾﺪ« ﺑﺎ دﺳﺖ ﻃﻮری اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﯾﺰﯾﺪ ھﻤﺎن ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ) .ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ش  ،۶ص (۱۳۰
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ و ارﺗﺒﺎط دادن آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ھﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،در اﻓﮑﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺸﮫﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﮫﺪی ﺣﮑﯿﻤﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ ﺣﻀﺮت زھﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﺎم اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن،
ص  .۱۰۱ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻮرا و
ﺑﺮداﺷﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی از ﺳﺨﻨﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او داﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ،ص ۲۳۸ـ.۲۳۹
 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  ،۲۷ص .۷۶
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۶۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی ـ ﺻﻔﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻊ اﻻﺳﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
دﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ دو ﺗﺸﯿﻊ ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺎرزه ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﺗﺸﯿﻊ
زﯾﺪی و از ﻧﮕﺎه روز ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻣﯿﺎن دو ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ،در ﻗﺎﻟﺐ ھﻤﺎن ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه اﺧﺒﺎری ـ
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺟﺮﯾﺎن را در درون ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،وﺟﻮد دارد و اﺑﮫﺎﻣﯽ ھﻢ در آن
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ و در واﻗﻊ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ آن ﺗﻔﺎوت
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﻤﺎﯾﻪھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ دﮐﺘﺮ در اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ﻣﺬھﺐ در
ﻣﺸﮫﺪ آن روز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻐﺾ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺗﻔﮑﺮ دﮐﺘﺮ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺑﺨﺸﯽ از آن ،ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﮕﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ وی و ﻧﯿﺰ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮدن دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی دارد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل ﻋﻨﻮان ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮیاﻧﺪ ،در ادﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺤﺮف اﯾﻦ دوره
رﺳﻮخ ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮه را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺮور آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و دﯾﮕﺮ
روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﮫﺎی اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ رﺳﻤﯽ
ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ درﺑﺎرۀ دﯾﺪﮔﺎه دﮐﺘﺮ درﺑﺎرۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮح ﻧﻮع اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻨﮫﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﻧﮫﻀﺖ آزادی و ﭘﺲ از آن
در ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺑﺮداﺷﺖ«ھﺎی ﻣﺎ؛ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﮔﺮوهھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ آن روی آوردﻧﺪ .ﻓﺮﻗﺎن
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و آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻧﻮﮔﺮا ﮐﻪ ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﺳﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎی اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ووﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد در ﺳﺎل ۵۰ـ ۵۱ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ و در ﻣﻮاردی اﺳﺘﮫﺰاء آﻣﯿﺰ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ١ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی ،ﮐﻠﯿﺪ واژهھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ
٢
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﻼم ﻋﻠﻮی ،زﯾﻨﺒﯽ و اﺑﻮذری ،از ﺳﻮی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎل  ۵۶ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۶۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﯾﺮان ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و
دوﺳﺘﺎن وی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و درازﻣﺪت
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دﮐﺘﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﺛﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ آﺛﺎر در
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﮥ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺎﻋﺖ از ﻓﻼن آﺧﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :آﻗﺎ! ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪاﷲ .ﯾﺎ ﺳﺆال از آﺧﻮﻧﺪ

دﯾﮕﺮ درﺑﺎره رادﯾﻮ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد :ﻣﻦ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ! اﮔﺮ آﻗﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ...
 -٢دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺳﺎواک ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻋﺘﺮاف دارم ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺮار دارم ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﻈﺎمھﺎی ﮐﮫﻨﻪ و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺘﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﺮوز و ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﯾﺮان و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺻﻨﻌﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﮫﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺬھﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ھﻤﮥ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺴﺆول ﺑﺪان اﻣﮑﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد! ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  .۲۹۹آﺛﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﭘﺲ از
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو و ﭼﭗ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻣﻮزهھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد.

۸۳۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ از روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از دﯾﻦ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﮑﻮس و ﻧﮕﺎه اﺻﻼﺣﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ھﻢ در ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﮫﻢ دﮐﺘﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺶ در ﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی ١ ،ﺿﺮﺑﻪای ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ زد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻔﻆ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،از آﺛﺎر
ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮی دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺪی ﮐﻪ رژﯾﻢ
ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ آن داﻣﻦ زده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﺻﻼح
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و ﺑﺎز ھﻢ در ذھﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
ً
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺗﺶ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،ﺳﺨﺖ ﻣﺆﺛﺮ
اﻓﺘﺎد ٢ .و در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ آن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ ـ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﺮدن ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی ۵۷ـ ۶۰داﻣﻨﮥ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﮐﺎھﺶ داد و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺗﺤﻮﻻت ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﻼشھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﻣﺎم
ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ و در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،راه را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﮥ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻃﺮح ﮐﺮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺻﻼح روﺣﺎﻧﯿﺖ از درون ،و ﺗﺤﻮل آن ﺑﺮای اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﻤﮫﻮری ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ دﮐﺘﺮ درﺑﺎرۀ دﯾﻦ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ وی ﻃﺮح ﮐﺮده ،ﺑﺎ ھﻤﮥ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﻧﺪه و
ﺳﺎزﻧﺪهای ﮐﻪ در ﺑﺮ دارد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
 -١اﺻﻄﻼح ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی ﯾﺎ ﺷﯿﻌﮥ ﺻﻔﻮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﯽ زاده و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺣﻤﺪ ﻣﮫﺪوی داﻣﻐﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :ﺣﺎﺻﻞ اوﻗﺎت ،ص .۵۷۷
ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه آنھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﮕﺮهھﺎی ادوارد ﺑﺮاون در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان دوره ﺻﻔﻮی
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ،ص ۲۹۳ـ.۳۰۱

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۸۳۵

ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺜﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺘﯽ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ـ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۸۱
ـ ھﻤﺰﻣﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﮐﺘﺮ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺪر را ﺿﺪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و دﯾﮕﺮی ﺳﮑﻮﻻر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد ١ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺶ اﻣﺎم و اﻣﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﺛﺎر دﮐﺘﺮ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۵ـ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﺳﺎواک

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۶ﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ ٢ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﻗﻄﻮرﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎواک ﻣﺮاﻗﺒﺖ
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﮕﺎه ﺳﺎواک ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺴﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ آن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺣﺎﺷﯿﮥ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۴اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺧﯿﺮﯾﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺛﺒﺖ آن را دادﻧﺪ .ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎواک و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی داﺷﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﻀﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ را ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اداره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﮐﺎر
آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎﯾﻮن )رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻼرد( ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ آن ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ) ﻣﺘﻮﻟﺪ (۱۳۱۰
و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی )دادﺳﺘﺎن دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل
 (۱۳۶۸ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،ھﻤﺎﯾﻮن رﺋﯿﺲ ،آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ و ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ آوردن ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﺻﺮﻓﺎ اﻣﺮی
ﺻﻮری ﺑﻮد ،و وی ﺑﻌﺪھﺎ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎواک ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎن
 -١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺣﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ »ﺷﮫﺮوﻧﺪ« ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ.
 -٢ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۳ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮده و در ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
آﻧﺠﺎ ھﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی دارای دهھﺎ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ در
٢
ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن آن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در ﺳﺎواک از آﻧﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎرۀ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎواک و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رژﯾﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺸﺎن
دھﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎواک ﯾﺎ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را دﻗﯿﻖ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن دادن ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎرﮔﺰاران ﭘﮫﻠﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﻓﺮاز و
ﻓﺮودھﺎی آن اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن آﻣﺪه ،و ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺳﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮح
ﺷﺪه در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از روﻧﺪ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﯽ ھﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،آن را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﺎواک اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮرﺧﻪ » ۴۶/۱۰/۱۲درﺑﺎره اﺗﺤﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ رؤﺳﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﺒﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻌﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﻠﯿﺖ
 ١ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص  ،۶۰۴از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ
آﻣﺪه اﻣﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب در ﮐﻨﺎرش ﻧﯿﺎﻣﺪه از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
 -٢ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص  ۴۰ـ .۳۹

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ روی اﯾﻤﺎن .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮﺑﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﺳﻼﻣﯿﺎن وارد ﮐﺮد.
)ھﻤﺎن(۲۱ :
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﺧﺘﻼف در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﺮاض اﻓﺮادی از
ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻮد .از دﯾﺪ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻓﺮدی ﮐﻪ رﯾﺸﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه در ﯾﮏ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد) .ھﻤﺎن(۲۵ ،۲۳ :
ﺑﻌﺪھﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی از روﺣﺎﻧﯿﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ
آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮ وی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺳﺎواک روی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ارﺷﺎد ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .او در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در آﺑﺎن  ۴۷ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ از دو ﺳﺎل
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ،از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﺮد ١ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎواک در ﭘﯽ آن ﮔﺰارش ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺠﺎزی رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﺐ
اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه از آن ﭘﺲ ،اﺟﺎزۀ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وی را ﻧﺪاده
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎواک ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻣﻌﺪود ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی ﮐﻪ در ھﻤﺎن اواﺋﻞ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻼﺻﻪ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ
درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط اﯾﺮان و اﺳﻼم ﺑﻮده و در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۴ﮐﺘﺎب درج ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﻼم آوردﻧﺪ ،رد ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻋﻮت
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زرﯾﺎب ﯾﺎ زرﯾﻦ ﮐﻮب ﮐﺎر اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
رﻓﺘﻦ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪارک ﮐﺎروان ﺣﺞ ﮐﺮد
)ھﻤﺎن (۳۸ :در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﺎ در
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎواک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺞ در اﺳﻨﺎد ﺑﻌﺪی ھﻢ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﮫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.

 -١ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۱۴۲ـ.۱۴۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺣﺠﺎزی و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻀﺮه ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ
ﻣﻘﺪم ﮐﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﮫﺪه او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ً
ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر را ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ھﻤﺎن(۴۱ :
در ﺳﺎل  ۴۷ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻧﮑﻪ
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم در آﻏﺎز ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻗﺮن ھﺠﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﻪ در ﮐﯿﮫﺎن ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۵۱ :اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺪﯾﻊ و اﺑﺘﮑﺎری درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺟﮫﺎﺗﯽ ،در
ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼم در اﯾﺮان ،ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را از ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد .در واﻗﻊ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻤﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ) .ھﻤﺎن (۵۲:اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ھﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و در ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان وھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﺎپ
ﺷﺪ .وی ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان از ھﺠﺮت ﺗﺎ وﻓﺎت ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
در اﯾﻦ دوره ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ،ﻣﻨﮫﺎی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﺳﺎده ﮐﻪ ﮔﺎه ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ھﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ،در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ً
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮدش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮده آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن(۵۹ ،۵۷ ،۵۶:
آن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ از رﯾﺶﺗﺮاﺷﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس
اھﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﮫﺪی ﻓﺘﺎﺣﯽ و
ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﻗﻤﯽ داﻣﺎد اﻧﺼﺎری ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪارک اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻋﻠﯿﻪ آن زدهاﻧﺪ
)ھﻤﺎن (۶۰ :ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺣﺮﻣﺖ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ و دﯾﺪﮔﺎه
و ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ در آن ﺑﺎره ﺑﻮد ،در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ) .ھﻤﺎن:
۶۴ـ(۶۳

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۸۳۹

اﯾﻦ اﯾﺎم و در واﻗﻊ ،ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از آﻗﺎﯾﺎن ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی و ﻋﻠﯽ ﻏﻔﻮری.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺿﻤﻦ اﺳﻨﺎد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ
)ھﻤﺎن (۷۶ :ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری )ھﻤﺎن (۸۵ ،۸۰ :ﻣﻮﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ )ھﻤﺎن (۸۶ :ﺷﯿﺦ
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ )ھﻤﺎن (۸۶ :ﺧﺰﻋﻠﯽ )ھﻤﺎن (۹۱ :ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ )ھﻤﺎن۹۷ :ـ(۹۶
ھﯿﺒﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری )ھﻤﺎن (۹۸:ﺑﺎھﻨﺮ )ھﻤﺎن (۱۴۵ ،۱۴۴ :زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ )ھﻤﺎن(۱۷۷ :
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺒﯿﺮی )ھﻤﺎن (۱۹۸ :ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺼﻮدی )ھﻤﺎن(۱۹۹ :
ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺿﻮاﻧﯽ )ھﻤﺎن (۲۰۱ :دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺳﻠﯽ )ھﻤﺎن (۲۴۰ :و دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﯽ
)ھﻤﺎن (۲۴۳ :ھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد اﺧﯿﺮ در ﺳﺎل  ۵۱ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻼسھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را
اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ )ھﻤﺎن۵۳ :ـ (۵۲اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ﺻﺪر،
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻧﺎﻇﺮزاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮاﺳﻢ
ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻗﺮن ھﺠﺮت ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ  ١ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ داﺷﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ
ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﺎل  ۴۹ﺑﺎ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ ،وی ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺧﻮد ھﻢ ﮔﻔﺖ :اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺗﻮﻃﺌﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﻨﺪ) .ھﻤﺎن۲۰۴ :ـ(۲۰۳
 -١ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ھﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و در ﮐﺎروانھﺎی ﺣﺞ اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .وی در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد ،ﺧﻄﯿﺐ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻓﺮاوان در رادﯾﻮی ﺗﮫﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻧﺜﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
داﺷﺖ و ﺧﻮب ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۹۰ش در ﻧﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در اﺻﻔﮫﺎن و
ﺷﯿﺮاز درس ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺧﮑﻮاﻧﺪ و از ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
وی ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻒ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر وی از ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﺑﻼﻏﯽ ،ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ،ﺑﺮھﺎن ﻗﺮآن ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻀﺎ در اﺳﻼم ،ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﯿﻔﻪ
ﺳﺠﺎدﯾﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺻﺤﻨﮥ ﮐﺎرزا ﺑﺪر ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ،ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ و ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ.
وی ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﺟﺮج ﺟﺮداق را ھﻢ زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺳﺎواک ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﮕﺮداﻧﺪ .ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ در ﺳﺎل ۱۳۷۳درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش ۹ـ ،۱۰ﺻﺺ ۳۶۶ـ.۳۹۴

۸۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎواک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ،ﺟﺰو روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻧﺎراﺣﺖ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ـ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ۴۸/۱/۱۰
ﻣﺮﺣﻮم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ آﻣﻮﺧﺖ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد
)ھﻤﺎن (۸۸ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روز  ۴۷/۹/۴ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آزادی ﺑﻮد .وی ﮔﻔﺖ :در
اروﭘﺎ و دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آزادﯾﻢ ،آزادی ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺴﺖ و در اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ آزادی،
ﻓﺴﺎد و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻏﺮب را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آزادی ،ھﺰاران ﻋﺮب و
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ آنھﺎ آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ) ...ھﻤﺎن (۶۹ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎﺷﻤﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ،
ﺳﺎواک را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره او ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﮔﺰارشھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎواک داده
ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۷۸ :ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی او اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﮔﺰارشھﺎی
دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﺴﺖ) .ھﻤﺎن (۱۲۲ :ھﺎﺷﻤﯽ در
ﺳﺎل  ۴۹ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﺶ در اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن۱۷۶ :ـ .(۱۷۴ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ درﺑﺎرۀ رﯾﺸﻪھﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺷﺎه ﻋﺒﺎس و ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ھﺪف اﺻﻠﯽ وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ آن زﻣﺎن در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ اﻓﺸﺎی ﮐﺎرھﺎی ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ )ھﻤﺎن۱۸۱ :ـ .(۱۸۰در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﺮاﻓﻪھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ھﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮫﻮد و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی او اداﻣﻪ داﺷﺖ )ھﻤﺎن.(۱۸۵ :
ﺳﺎواک از اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺣﺴﺎس
ﺧﻄﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ زا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه آن ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد) .ص(۶۷
ً
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﻋﺘﺮاض ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺳﺎواک ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ...ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺤﺮف در آن رﺳﻮخ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی
ﺻﻼح ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﺣﺎد ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض اﻋﻀﺎ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه واﻗﻊ و ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎت وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖدار
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از دﻋﻮت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺧﻮدداری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ )ھﻤﺎن ۸۴ :ﺑﮫﻤﻦ .(۱۳۴۷
اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎواک ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺣﺠﺎزی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ آن زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﻇﻠﻢ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۴۸ﺑﺎ داغ ﺷﺪن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ )ھﻤﺎن .(۱۲۵ ،۱۲۳ ،۹۰ :در ﺳﻨﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏﺑﺎر ﮐﺎروان ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد در ﻣﮑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ و دو ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ )ھﻤﺎن .(۱۲۷ :اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻌﺪی آن را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از آن اﺳﻨﺎد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﺎھﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮای آن ﻣﺮﺣﻮم اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﺘﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻋﺮب داده اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ھﻨﺮ ﻣﺘﻦ ﻓﺘﻮا را ﺧﻮاﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۱۳۹ :
ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺑﻌﺪی آﻗﺎی ﺑﺎھﻨﺮ ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎواک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ھﻤﺎن:
 (۱۴۶ ،۱۴۵ ،۱۴۴و دﺳﺘﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی داده ﺷﺪه )ھﻤﺎن۱۵۱ :ـ .(۱۵۰ﺗﻌﺪاد
ً
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺑﺎھﻨﺮ در ﺳﺎل  ۴۹و اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۰ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻓﺮاوان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ۴۷و  ۴۸اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۳ﺧﺮداد  ۱۳۴۸اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮل
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺪن ،ﺗﺠﺪد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮد
)ھﻤﺎن .(۹۵:ﮔﺰارش ﺑﻌﺪی ھﻢ در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ .زان ﭘﺲ از آذر ﺳﺎل  ۴۸ﺗﺎ
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۵۰ھﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد از
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺮداد  ۴۹داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن در اردﯾﺒﮫﺸﺖ
ﺳﺎل  ۵۰از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ دروس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ اداره ﻣﯽﺷﺪه ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۱۹۶ :اﯾﻦ ھﻤﺎن
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زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎی ﻣﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼف ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد÷ رﻓﺖ )ھﻤﺎن.(۱۹۷ :
در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ،ﺳﺨﻦ از ﺣﻀﻮر ﺣﺎج ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﻧﯿﺎن )م  (۱۳۷۳در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﺑﻌﺪی ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﻘﺶ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎواک ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻮاﺑﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﺳﺎواک ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد وی ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎواک در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ
)ھﻤﺎن .(۱۰۵ :ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎواک اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﻧﺪارد )ھﻤﺎن ۱۱۴ :آذر .(۴۸
ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺮده ﺑﺎد و زﻧﺪه ﺑﺎد ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وی
ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۱۰۶ :ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺨﺶ اﺳﻼم ﺑﻮده و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎواک را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارشھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی در ﺳﺎل ۴۸ـ ۴۹ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪای از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﯾﺸﺎن را در آن
دوره ﻧﺸﺎن دھﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﻤﺎن .(۱۳۷ ،۱۳۶ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ھﻤﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﻣﮫﻢ ﺑﻮد و در ھﻤﺎن دوره ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب در آن ﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﺑﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن )ھﻤﺎن (۱۴۸ :ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزی در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ
)ھﻤﺎن (۱۵۶:ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎواک ﮔﺰارش آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮط دادهاﻧﺪ.
)۱۶۰ـ(۱۵۷
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﺳﺎواک ﻣﮫﻢ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ً
ﻣﯽداده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ
ﺧﻮد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و دﻓﺎﺗﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد
درﺻﺪ ﻣﺨﺎرج اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزاریھﺎی ﺗﮫﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎواک اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺿﻤﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﮐﻤﮏ ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺷﻐﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻢ در
آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ،آورده اﺳﺖ) .ھﻤﺎن۱۱۲ :ـ ،۱۱۰آﺑﺎن  (۴۸در واﻗﻊ ﺑﺎزار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه اﺳﻼﻣﯽ از ھﺮ ﻧﻮع آن و ﻣﯿﺎن ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎواک از ﺧﺮداد  ۴۹درﺑﺎرۀ آﺛﺎر ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن
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ﺷﻤﺎل ﺷﮫﺮ اﺳﺖ» :ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ« )ھﻤﺎن.(۱۴۰ :
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺳﺎواک از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در آﺑﺎن  ۴۹آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ در آﯾﻨﺪه،
اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻀﺮه درآﯾﺪ )ھﻤﺎن (۱۶۷ :اﻣﺎ روی
اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮی داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺴﻞ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۰در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﺳﺎواک از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از
ً
آن ھﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﮑﺮد .ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ در آن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺳﺎواک از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﻨﯽ  ١وﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺳﺒﺐ اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنھﺎ ﻣﯽﺷﺪ )ھﻤﺎن .(۲۰۰ :ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﯾﺎ ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺣﺘﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان »در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از وﺟﻮد وی در ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری
ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﻮد«) .ھﻤﺎن(۲۱۷ :
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﺳﺎل  ۵۰ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد آﻏﺎز و
ﺑﻪ ﻣﺮور ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۰/۹/۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﺪر
)ﺑﺮادر اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر( ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻦ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﭘﺮﺳﯿﺪم رﻓﺘﻦ
ﻣﻌﻤﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دارد؟ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺷﯿﻌﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻮی و دﯾﮕﺮی ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻔﻮی .ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺪهای از ﺷﯿﻌﯿﺎن در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و از اول ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی رﺳﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
)ھﻤﺎن(۲۱۶ :

 -١درﺑﺎره اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮی ،ص۲۷ـ .۳۵ ،۲۸
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ﯾﮏ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذھﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ را در ﺑﺎرۀ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﯾﻦ
زﻣﺎن ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اداره اوﻗﺎف  ،١و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯿﺎن
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ رھﺒﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ از
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :اﯾﻦ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪان اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺘﺒﯽ دارد؟
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ارﺷﺎد داﺷﺘﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ وھﺎﺑﯿﺖ
اﺳﺖ ﭼﻄﻮر آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺟﺰاﺋﺮی )ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ( ﮐﻪ )او
ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده( ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻧﺮﻓﺖ و آﻗﺎی
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ درﺑﺎری اﺳﺖ .آﻗﺎی
ﻧﺠﻔﯽ ھﻢ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۲۲۸:ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮهای درﺑﺎره رواﺑﻂ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و دﮐﺘﺮ
ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ھﻢ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ
آن داﺳﺘﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎری ﺑﻮدن ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۲۲۹ :
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮج ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ از
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ او ﺑﻪ ﺑﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ درﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ
در ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻧﺘﻘﺎدھﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ارﺷﺎد ،از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺐ
اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی دور ﺷﺪن آن از وﻻﯾﺖ،
 -١وی از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﻗﺎف ،ﻣﻨﺒﺮی و اھﻞ ﻓﻀﻞ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﺷﻌﺮی در ﻗﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﺪ )ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی اﺷﻌﺮی( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻧﮕﺮاﻧﯽ
اﯾﺮان را ﺗﺮک و در ﻟﻨﺪن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد .وی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻦ و
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮫﻠﻮی )ﺗﮫﺮان ،۱۳۷۳ ،ص  (۲۹۲ﻋﺎﻗﺪ ازدواج رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد و ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ )ﺑﻨﺪه
اﯾﺸﺎن را در ﺳﺎل  ۸۶دﯾﺪم( در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ در ﻟﻨﺪن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.
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ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد آن ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﺑﺮادر ھﻤﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺎﺳﻢ دﻣﺎوﻧﺪی ﮐﻪ از وی ﺳﻮال ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ :رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب داد :ﻣﺮﻗﻮم ﻣﻮرخ
 ۵۱/۵/۲۰ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ و ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )ھﻤﺎن .(۲۴۸ :ﯾﮏﺑﺎر ھﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺟﺰاﺋﺮی ﺑﻪ
١
ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :دﯾﺪی اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ وھﺎﺑﯽ ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد؟
در اﻧﺘﮫﺎی ﻣﺘﻦ ﭼﺎﭘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻣﻀﺎی اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ! ﻣﺘﻦ ﻋﮑﺲ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮای روﺷﻦﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،دﺳﺖ
ﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺒﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ً
)ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺟﻠﺪی( ﻇﺎھﺮا ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯿﻪ
را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن از آﻣﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻣﯿﺪھﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺣﺼﺎری ﮐﻪ اﻃﺮاف اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪھﺎی ﻓﺮاوان و اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و از ﭘﺸﺖ ،دری ﺑﻪ روی ﺧﻮاص ﺑﺎز ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ارادت و
اﺧﻼص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪهام و در اروﭘﺎ و اﯾﺮان ،در داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎزار ،ﺑﺎ ﺷﻮر و
اﺧﻼص و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ...ﺑﺮای ﻣﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺒﺮاﻧﺶ ﮐﻨﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺰاﯾﺮ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﮑﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻗﺒﺎل آنھﺎ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه و اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺗﺮس ﻓﺘﻮا اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ،اﻣﺮوز ،ﺑﺮ ﮐﺘﺎب راه ﺑﮫﺸﺖ و ﺷﺠﺮة اﻻﻧﺴﺎن ...ﺗﻘﺮﯾﻆ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ...آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺜﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﯾﺎ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮا ﺗﺤﺮﯾﻢ و
٢
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ،ص .۲۹۷
 -٢ﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ص ۱۹۷ـ.۲۰۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی
ﺗﮫﺮان ﺑﻮد و روزﮔﺎری ﻣﺼﺪﻗﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻋﻠﯿﻪ دﮐﺘﺮ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی او ھﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۱۵ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﻢ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ او ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺪه ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻓﮑﺎر ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻏﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻆ او
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ )ھﻤﺎن .(۳۱۵ :ﺳﺎواک در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﺘﻮای ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۳۳۱ :
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺻﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،روی ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﻮد و از آن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ ،از داﯾﺮۀ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ً
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﮐﺘﺮ را در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮد و ﻣﻨﺒﺮیھﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺗﺮک رﻓﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در ﺑﺎب وﻻﯾﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ،ﻗﺪری از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ
٢
ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺷﯿﺦ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯿﻮت ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻤﺎﻋﺖ وﻻﯾﺘﯽھﺎ و از ﺟﻤﻠﮥ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ وﺣﺪت
اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺪس وﻻﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ ـ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺖ ـ ﮔﺮدآوری و درﺳﺎل
 ۱۳۵۱ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻣﺮوز ﻋﺪهای روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ
ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ« اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺮﻗﻌﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان ﺟﺪا ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺮون،
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ،
 -١ﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﺻﺺ ۲۰۴ـ ۲۲۲ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺎب :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،دوﺳﺖ و ھﻤﺮاه ﺳﺎﺑﻖ و
وﮐﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺒﻖ! در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از »ﭼﻤﺎق وﻻﯾﺖ« ﯾﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ھﺮﮐﻪ ﺳﺮﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و »ﻣﺮاھﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﺛﺎرم ،آﯾﻨﮥ ﻋﺸﻖ و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﺮم
و ﻓﮑﺮم و ﻗﻠﻤﻢ ھﻤﻪ ،در ﺧﺪﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ« ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ،ص ۲۹۶ـ.۲۹۷
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ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ذھﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی وﻻﯾﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ .ھﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ در اداﻣﻪ اﺷﺎرهای ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد دارد،
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دزدان را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮥ آنھﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﯿﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ درب ھﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮد ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ ھﻢ
ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ...ﺳﺨﻨﺮانھﺎی آن ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺻﺪا ،ﺷﺮﯾﮏ دزد و رﻓﯿﻖ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﺷﻤﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ١ «.و اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ» :ﺷﻌﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ» ٢ «...اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ از آدﻣﮏھﺎی ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺤﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ دروﻏﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ،از ﭼﺸﻤﻪای آب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻨﺪ« ٣ .وی در
ﺷﻤﺎرش اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺷﮫﺮﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﯾﮑﯽ از آن اﻓﺮاد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮزاﻧﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ واﻗﻌﺎ
ﺟﺮیﺗﺮ و ﺷﻘﯽﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﯽﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻤﯽ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂب در ﻣﻌﻨﯽ ﻏﺮب زده از او ﺑﯽﺣﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮارش
دادهاﻧﺪ« ٤ .در ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،از دﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﺮدی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻗﺎف در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از او ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﻣﮫﺮ  ۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ در ﻗﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۲۵۱ :در ھﻤﺎن ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در
ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن دوﻟﺘﯽ در ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﮫﺮ  ۵۱داﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺆول اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮاھﺶ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از وﻋﻆ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬھﺒﯽ آﯾﺎت ﺗﺴﮑﯿﻦ
ﯾﺎﺑﺪ) .ھﻤﺎن(۲۵۱ :

 -١ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻘﺪس وﻻﯾﺖ ،ص ۳۲۵ـ.۳۲۷
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۳۲۸
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۳۳۹
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۳۴۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺸﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ
ً
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺨﺶ زﻧﺎﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ـ ﺷﻔﺎھﺎ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ در
ﺟﻠﺴﺎت وﻋﻆ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ )ھﻤﺎن .(۲۵۴ :در اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺪی
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﻖ اﻃﻼع در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل
ھﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺴﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
)ھﻤﺎن (۴۴۹ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺘﺎب آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )ج  ،۳ص  (۵۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺿﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰواﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮن »دﮐﺘﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﻧﻮﺷﺖ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮﻗﺎﻧﯽ ﯾﮏ دھﻪ در ﮐﻮﭼﻪ
ﻧﻮﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﯿﻦ ﺟﺰوات ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و
ﺧﻄﺎﺑﺶ ﺑﻪ او »ﺟﻮاﻧﮏ« ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان درس ﻟﻤﻌﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻨﯽ
ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽزد ،و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺮ
آن اﺳﺎس ،ﺟﺰوات ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪی در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ھﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۲۶۱ :
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۱/۸/۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ و
ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻋﺪهای از وﻋﺎظ از ﺣﺴﻨﯿﻪ ارﺷﺎد اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺮدم را از ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﻠﺴﺎت آن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺨﻨﺮان آن را ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۲۶۷ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﮫﺪﯾﻪ ﺗﮫﺮان
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺼﻮدی ھﻢ در ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪﯾﻪ در ﻧﺎرﻣﮏ ﺑﺮ ﺿﺪ
وی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۲۶۷ :
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در  ۵۰/۱۲/۱۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﮐﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ و آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن:
 (۲۲۵اﻣﺎ در ﮔﺰارشھﺎی ﺑﻌﺪی ھﻢ ﺑﺎز اﺛﺮی از ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ
ً
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس درس او ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﺖ
ً
ﭘﺨﺶ ﺷﺪ )ھﻤﺎن .(۲۳۸ :ﻃﺒﻌﺎ در ﻣﻮاردی ھﻢ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی آﻣﺪه
اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۲۴۴ :در ﻣﻮرد ص  ۲۶۲ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﺷﺪه :ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﻻ در ﺗﺎﻻر اول

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

۸۴۹

ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ھﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺤﺚ وی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روز ھﻔﺘﻢ آﺑﺎن  ۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺳﻄﯿﻦ ﻣﺎرﻗﯿﻦ ﻧﺎﮐﺜﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺣﺪود ۵۰۰۰
ﻧﻔﺮ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ )ھﻤﺎن (۲۷۶ :اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در
ً
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺒﺴﻮط اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺪری ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در ﻣﺮداد و ﺷﮫﺮﯾﻮر
ﺳﺎل  ۵۱ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮذر و ﺳﺮﺑﺪاران درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﮥ ﻧﮫﻀﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺮﺑﺪارﯾﻪ ،ﺳﺎواک دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ِﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،اﺟﺎزه
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ داده ﻧﺸﻮد) .ھﻤﺎن(۲۵۳ :
درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ روی ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و
ھﺸﺪار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎواک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﺮاد
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﻤﻮل
ّ
ﻣﺘﺼﻮر
ﻧﮕﺮدد ،در آﯾﻨﺪه ﺧﻄﺮات ﺟﺪی از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ...
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ھﻤﺎن۲۵۸ :ـ.(۲۵۶
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎواک و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی در ﻣﺎهھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۵۱از دو ﺳﻮ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻀﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮذر و ﺳﺮﺑﺪاران ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
ً
رﺳﯿﺪ )در اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ(.
دو ،ﻓﺸﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﮔﺰارشھﺎی ﻣﮑﺮر و ﭘﯽ در ﭘﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎره در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﻨﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﮫﯿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎﯾﺸﺎن آورده اﺳﺖ) .ھﻤﺎن:
۳۱۶ـ (۳۱۵در آن ﮔﺰراش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮ
ﺿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺳﺒﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﺒﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
در روز دھﻢ آﺑﺎن ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد آﻣﺪ و درﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﺮب و داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ

۸۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد )ھﻤﺎن (۲۷۷ :ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
درﺑﺎرۀ ﻣﻮرد اول ،ﻣﻘﺪم در ﮔﺰارﺷﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۱/۸/۱۱اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﮫﺪات ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻀﺮه را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) .ھﻤﺎن (۲۶۸ :اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻀﺮه ﺑﻪ ﺟﺰ
آن دو ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮده )ھﻤﺎن (۲۷۳ :ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﺎﺣﯿﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن آن اﻓﺮاد اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﺪ )ھﻤﺎن .(۳۲۶ :اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران آن
دو ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ھﻢ داده ﺷﺪ )ھﻤﺎن۲۹۷ :ـ ۲۹۶و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ( ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺦھﺎﯾﯽ ھﻢ درﺑﺎره
ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد÷ وﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ھﺸﺪار ﺳﺎواک و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎه رﺳﯿﺪ و ﺷﺎه درﺑﺎره آنھﺎ
دﺳﺘﻮر داد ،ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق از ﺷﺮف ﻋﺮض ھﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎھﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺪام و اﻓﺮاد واﺟﺪ
ٌ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آنھﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ.
)ھﻤﺎن.(۲۷۱ :
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و در ﺳﺎل  ۵۲از ﺷﺎه
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دﺷﻮاریھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻔﺖ
آﺑﺎدان ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﻏﻠﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻧﺦﺷﺎن از ھﻤﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد )ھﻤﺎن۳۴۹ :ـ .(۳۴۸اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ اﯾﺎدی ـ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ـ
ً
ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﮐﻨﺎر ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺼﯿﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺎه در
ﺗﺎرﯾﺦ ۵۲/۱۰/۲۰ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن:

 -١ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،و ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن
ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﻮﺳﻮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺸﯿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ
زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ارﺗﺠﺎع« )ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ روح (۱۳۵۹ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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(۳۵۱؛ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ او ﺧﺒﺮی از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن
١
ﻧﺪارد ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :ﻗﺒﻼ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ھﻤﺎن.(۳۵۲ :
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﻣﺎهھﺎی ﻣﮫﺮ و آﺑﺎن اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺣﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﻌﺪ از اﻋﺪام ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب زﯾﺎدی در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﮫﺮان داﺷﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻀﺮه در آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز  ۵۱/۸/۱۵اﺳﺖ و روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ آﺑﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ
ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ
ﺑﻮده ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۲۷۲ :اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻂ
ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در روز  ۵۱/۸/۱۲ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭼﮫﺎر دﯾﻮاری ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ھﺮ دﻟﯽ ﯾﮏ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻒزدن ﺣﻀﺎر(
)ھﻤﺎن(۲۷۸ :؛ اﯾﻦ اﯾﺎم ،اﯾﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
روز  ۵۱/۸/۱۷ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎواک در ھﻤﺎن اﯾﺎم ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﯿﺎﻣﺪن آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﮫﯿﻪ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۲۸۰ :

 -١ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺎ ﺷﺎه در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ :وﻗﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﮫﺶ ﮔﻔﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ،ﭘﺪر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ھﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﺐ! رﻓﺘﻢ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺮای ﭼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ
اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻦ درآوردی اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻤﺎ ،اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺘﺠﺪد ﺑﺎ آن آﺧﻮﻧﺪ ﺿﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮ دارﻧﺪ
دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب ﺑﮕﺬارﯾﺪ ھﺮ ﮐﺎری داره ﻣﯽﮐﻨﻪ ،ﺑﮑﻨﻪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﯾﺮان ،ص
.۲۳۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در  ۵۱/۸/۲۲از ﺳﺎواک ﺷﻤﯿﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ
ﺑﺮﮔﺰاری ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد )ھﻤﺎن:
.(۲۸۲
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد ھﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی را ﭼﻨﺪ
ً
روزی ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۱/۸/۲۸او را آزاد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .ھﻤﺎن (۳۲۱ :ﻇﺎھﺮا
دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و در وﻗﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ در آﻧﺠﺎ
در روز  ۵۱/۸/۲۶در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۳۲۲ :
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎواک درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻻﺣﻘﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد
ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ« در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻀﺮه و ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﻋﻨﻮان ﻧﻨﻤﻮده ،ﻟﮑﻦ ﺑﻌﻀﺎ در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و از ﻃﺮﻓﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐﻪ در آنھﺎ ﻧﻘﺶ
ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول در ﻧﻀﺞ و ﻧﺸﺮ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺪهای از
ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ،وی را ﺳﻨﯽ ﻗﻠﻤﺪاد و از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ و
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر درآﻣﺪه و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻃﺮاز اول ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻓﺘﻮاﺋﯿﻪای ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎری از ﺟﺎﻧﺐ آﯾﺎت
ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺣﻤﻠﻪ و اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﻗﻠﻤﺪاد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ آن دﻋﻮت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ)ھﻤﺎن۲۸۵ :ـ.(۲۸۴
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﯾﮏ دوره ،روی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎواک اﻟﺰاﻣﯽ
ﺑﺮای ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ
روی ﺳﺎواک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ و داری اﻓﮑﺎر و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﺎواک ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎواک ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از
ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ّ
ﺷﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺧﻼص ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .در آن ﺻﻮرت ،ھﻢ از ﻓﺸﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ھﻢ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮫﻢ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻀﺮۀ ﺣﺎﺷﯿﻪای در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﮫﻢ ﺑﻮد ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد:
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎواک در روزھﺎی ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﻧﻔﻮذ
ﮔﺮوهھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺪامھﺎی رژﯾﻢ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮذر و ﺳﺮﺑﺪاران اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪی ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺮاﺑﮑﺎر و اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد )ھﻤﺎن.(۲۸۶ :
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ﺳﺎواک
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻮن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و
ً
اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﮐﮫﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻢ ﺳﻮاد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﻃﺮف اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاﺷﺎن ﻧﯿﺰ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه
اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۲۸۸ :
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه در ﺳﺎواک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮐﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد
را در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ اﻇﮫﺎراﺗﺶ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽدھﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ روز ﮔﺎم ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﻣﯽدارد .در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده
وﺟﻮه ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ اﯾﺮان )ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ...و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﺒﺮده
را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﺬرد داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در واﻗﻊ آﻟﺖ ﺑﻼ
ارادۀ وی ھﺴﺘﻨﺪ« )ھﻤﺎن۳۰۲ : ،ـ .(۳۰۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺘﺎب ﺷﮫﺎدت
و از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ھﻢ ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯾﮑﻢ ﺳﺎواک ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼسھﺎی
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﻨﯿﺘﯽ آنھﺎ را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح و دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮاد ھﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
)ھﻤﺎن۲۹۴ :ـ(۲۹۰
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن را رادﯾﻮی دوﻟﺘﯽ ﻟﻨﺪن ھﻢ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺎواک ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد دراﯾﻦ
ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ )ھﻤﺎن.(۴۶۴ :
ﺳﺎواک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﺧﻞ )ھﻤﺎن (۳۴۲ :در ﭘﯽ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺗﺪارک ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد.
ﻃﺮح ﺳﭙﺮدن آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺻﺤﺒﺖ از اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻗﺎف ﻣﻄﺮح ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ) .ھﻤﺎن (۳۳۹ :ﮔﺮﭼﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتھﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﺗﺎ
ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺟﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و اداﻣﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۵۲ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺎه
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ،ھﻤﻪ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺎدی و ﻧﺼﯿﺮی درﺑﺎره ﻧﻈﺮات ﺷﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻃﺮح ﺷﺪ .ﻧﺼﯿﺮی
ﺿﻤﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل  ۵۱ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻀﺮه ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
را ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﻋﺪهای را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺟﺰوات ﻓﺮاواﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﯾﻢ ،اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ آن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎزه ﮐﺮد ،ﺷﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺘﺘﺎح و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻓﺘﺘﺎح ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻻزم اﺳﺖ
ً
ﻣﻮﺿﻮع را دﻗﯿﻘﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻌﺪا ﮔﺰارش دھﯿﺪ) .ھﻤﺎن(۳۵۵ :
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه و دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۵۲ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ،در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن:
۳۵۷ـ .(۳۵۶ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎه روی آن اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
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در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۵۳اداره اوﻗﺎف ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﺸﻨﯽ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن (۳۵۸ :ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻗﺎف ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را در ھﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺎ ﺑﺪون آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ اداره
ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ھﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش از اﯾﻨﮑﻪ اداره اوﻗﺎف ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺟﺎزه
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺎ اﺳﻢ ع .ﺳﺒﺰواری ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ اﺑﺮاز
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺤﺘﻮای
ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه از اﯾﻦ
ﻓﺮﺿﯿﻪ دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﺧﻼء ﻓﮑﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﻮدن زﻣﯿﻨﻪھﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮫﻨﯽ« اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺬھﺒﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ درآﯾﺪ و آﺛﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آن راھﮕﺸﺎی
ذھﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ھﻤﺎن.(۳۶۳ :
ﻇﺎھﺮا ﺳﺎواک ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻼش ﮐﺮده و در ﺟﻤﻊ ،ﻃﺮح
ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮری ،ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻮد در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۳و
اواﺋﻞ  ۵۴ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻃﺮﺣﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪﻧﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪ ﺳﺎواک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻮد.
ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن در زﻧﺪان ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺆول »ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده ھﺮﮔﻮﻧﻪ ھﻤﮑﺎری اﺳﺖ« از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد )ھﻤﺎن۳۷۴ :ـ.(۳۷۶
از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮداد  ۵۵اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ از اﺣﻤﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
اوﻗﺎف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﺮ ﺷﺎه زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد را ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد) .ھﻤﺎن (۳۷۵ :اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺎزه اﯾﻦ
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ﮐﺎر را ﻧﻤﯽدھﺪ )ھﻤﺎن .(۳۷۸ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺳﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﻨﮫﺎ اﺷﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎواک و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﺣﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد و ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﺎواک »ﮐﮫﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ« زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎواک ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
از ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﻮخ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ
و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ـ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل راه
اﻓﺘﺎدن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد ـ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،در اﻧﺪﯾﺸﮥ
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺎزهای ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻨﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۰ـ  ۵۶ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
اﺳﻼم را از آن زاوﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺻﯿﻞ و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،از ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ دﮐﺘﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی داﻧﺴﺖ ـ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ً
ﮐﻪ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اداﻣﮥ راه دﻗﯿﻘﺎ دﭼﺎر ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﮑﺮی ﺷﺪه و راه را
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮ از آﻧﭽﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،اداﻣﻪ دادﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺬھﺒﯽھﺎ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﺒﻮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﻪ دوره در
زﻧﺪان ﺑﻮدم ،ﯾﮑﯽ ﺳﺎل  ۳۶ﮐﻪ »اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد«،
ً
ﺑﻌﺪا در ﺳﺎل  ۴۳ﮐﻪ »ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ  ۳اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ« ،و
ﯾﮑﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ »آن ﻗﺪر روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ...«.اﻧﻘﻼب ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺣﺘﯽ
١
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ و از ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ«.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ص .۶۶۸
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اﻟﻒ :ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ

ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﺳﻼم ﺣﻮزه و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در ﺧﻂ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ از ﺳﺎل  ۵۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ
ﺳﺮﺧﻮرده از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ھﻢ
ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﭙﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ روی
١
آﻣﻮزشھﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۳و  ۵۴ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آﺷﮑﺎر
ﺷﺪ ،ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
٢
ھﺴﺘﻪھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ دﯾﮕﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
۱ـ ﮔﺮوھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ

در ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از دل اﻧﺠﻤﻦ ھﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮآن و
ﯾﺎ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻔﺖ ﮔﺮوه اﻣﺖ واﺣﺪه ،ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺪر،
ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺻﻒ ،ﻓﻼح ،ﻓﻠﻖ ،ﻣﻨﺼﻮرون ،و ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮔﺮوه واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪﻧﺪ ٣ .ﺑﻪ
ﺟﺰ اﯾﻦ ھﻔﺖ ﮔﺮوه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻀﻮ اﻣﺖ واﺣﺪه ﺑﻮد ،درﺑﺎره ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻪ اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،از ھﻔﺖ ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻔﺖ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﻣﺖ
 -١ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ ﺧﻮد از ھﻤﺎن ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه ش
۳۷ـ ۳۸ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۶۹ص  ۱۱۴اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﺗﻼشھﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﺤﺮاﻓﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزهﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ روشھﺎی ﻧﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص ۹۴ـ.۹۵
 -٣درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ ،۱ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۰ ،
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واﺣﺪه ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس )ﺑﮫﺰاد( ﻧﺒﻮی و ﺗﻌﺪاد
دﯾﮕﺮی از ﺑﺮادران ﮐﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﯾﻢ .ﮔﺮوه
ﻣﻨﺼﻮرون ،ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ و ذواﻟﻘﺪر اﺷﺎره
ﮐﺮد؛ ﮔﺮوه ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺪر ،ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﯿﻦ آنھﺎ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن دﺑﯿﺮ
ﮐﻞ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻓﻼح ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﺼﯿﻦ آن آﻗﺎی اﻟﻮﯾﺮی ﺑﻮد .ﮔﺮوه ﻓﻠﻖ ،ﮐﻪ از
ﺷﺎﺧﺼﯿﻦ آنھﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮد .ﮔﺮوه ﺻﻒ ،ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺆﺛﺮ آن ﺑﻮد ،و ﮔﺮوه ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ١ .آﻗﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ »اﮐﺜﺮ
اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺖھﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺮوهھﺎ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ؛ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ھﻢ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻣﻨﺼﻮرون ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎ
آﻗﺎی راﺳﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ« .وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﺘﻘﺎط در ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن
در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در اواﯾﻞ ﮐﺎر ھﻨﻮز اﻟﺘﻘﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺤﺮان ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوھﮏھﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮدن آنھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻓﺮاد
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ از آنھﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را
٢
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
اﻣﺖ واﺣﺪه :ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﻤﺎری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد از ھﻤﮑﺎران ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،و ﯾﺎ ﺳﻤﭙﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺪ؛
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ )ﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ( در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺰاغھﺎی داﺧﻠﯽ زﻧﺪان ﻣﯿﺎن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،اﻟﺘﻘﺎﻃﯽھﺎ و ﻣﺆﻣﻨﺎن واﻗﻌﯽ ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ
ھﺴﺘﮥ اوﻟﯿﮥ آﻧﺎن در زﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﮫﺰاد
ﻧﺒﻮی ﭼﮫﺮۀ ﻣﻌﺮوف اﻣﺖ واﺣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ٣ ،در
 -١روزﻧﺎﻣﮥ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،۱۳۷۸/۴/۱۶ ،ص .۶
 -٢روزﻧﺎﻣﮥ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،۱۳۷۸/۴/۱۶ ،ص .۶
 -٣اﺗﮫﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻮد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺧﻮد را رھﺒﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎتھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮاف و ﺑﮫﺮام آرام ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورد) .ﻗﺼﻪ ﺳﺎواک ،ص (۴۶۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،وی ﺑﺎ اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ و رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
اﺗﺤﺎد ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﻦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ ﺟﺒﮫﮥ ﺧﻠﻘﯽ و ﺗﻮدهای
ﮐﻪ دارای ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ) .از ﭘﺮوﻧﺪه روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( .ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﮐﺘﺎب »ﺷﻮروی وﻧﮫﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺷﻮروی در ﻗﺒﺎل ﻧﮫﻀﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .وی درﺑﺎرۀ اﻋﺮاب و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد) .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﻢ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ وی ﮔﺬﺷﺖ(.
ﺑﮫﺰاد ﻧﺒﻮی ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ »ﺷﺎھﺪ« ﮐﺮده ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺎل ﺷﺸﻢ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻮم و ﺟﺪاﯾﯽ از آن ،ﺑﻪ
ھﻤﮑﺎرﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،او
را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ »ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ روزه ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ«
و ﺑﻪ »ﻋﺮﻓﺎن اﻋﺘﻘﺎدی ﻓﺮاوان داﺷﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﻓﺎ و ﻋﺮﻓﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد«
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎ ل ۴۹ﺗﺸﮑﻞﺷﺎن را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺳﺎﻣﺎن داده ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏھﺎی
ﻓﺪاﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ »ﺑﺮای ﻣﺎھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ
ﺟﺎذب ﺑﻮد .ﺟﺰوۀ ﺷﻨﺎﺧﺘﺸﺎن ،ﺟﺰوۀ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺷﺎن را ،راه ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎن ،اﯾﻦھﺎ را ﻣﻦ از
 ۴۹ﺧﻮاﻧﺪم و ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم «.ﻧﺒﻮی در ﻣﺮداد  ۵۱دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪان ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﯿﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ...اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻓﮑﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ،ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ
ﯾﮏ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ھﻢ داﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در
زﻣﯿﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻢ ،ﺧﺐ ﻣﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪم ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯿﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻋﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ھﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،زودﺗﺮ از ﻣﺎرﮐﺲ ،آن ﺣﺮفھﺎ را زده اﺳﺖ «.وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ
از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ،راﺑﻄﮥ ﻣﻦ ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺟﺎﯾﯽ و
دوزدوزاﻧﯽ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ »ﻣﻦ و رﺟﺎﯾﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻢ ﮐﻢ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدن ...و از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺟﺪﯾﺖ در ﺧﻂ اﺳﻼم
اﺻﯿﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ) «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﮫﺎن ،ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﭘﺸﯿﻤﺎن( دﻓﺘﺮ (۱۶

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۸۶۱

آﻧﺠﺎ ،ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺪه  ١و رﻓﺎﻗﺖ وی ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و زان ﭘﺲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ٢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،در زﻧﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﯿﻮﺳﺖ .وی روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ٣ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در زﻧﺪان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ  ١و ﺟﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان داﺷﺖ؛ در
ﺧﺎرج زﻧﺪان ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

 -١ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﮫﺰاد ﻧﺒﻮی ﺑﯽاﺟﺎزه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آب ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭼﻮن آدم روﺷﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺻﺤﺒﺖ و اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی
ھﻤﺮاه ﺷﺪ .ﺧﺎﻃﺮات ،ص .۳۹۷
 -٢وی ﺷﺮﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻧﺎﻣﻪاش )ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﮥ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﮫﺰاد ﻧﺒﻮی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻤﮫﻮری( ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ) ۷۱/۲/۲۵ص  (۱۰ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

-٣

دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﭼﭗ ﺟﻨﺎح ﻧﺒﻮی ـ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﻣﻨﻔﺼﻞ از دﯾﻦ

ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪای از اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ .آﻗﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ داﺷﺖ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﻼم« )از ﻣﺤﻤﺪ ـ س( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺷﮕﻔﺘﯽ درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم در آن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ ،آن را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽﻃﺒﻘﮥ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ در آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .در آﻏﺎز
ص  ۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﮐﻪ در آن
ھﯿﭽﮑﺲ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﮑﻨﺪ ...ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺟﻮد
دارد «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود .اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ارث را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد :ارث ﺑﺮدن ﻧﯿﺰ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ
»ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ وارث آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ« ﺣﺪﯾﺪ )۱۰ /ھﻤﺎن ،ص  (۸۵ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
َۡ
َٰ ُ
َّ
ث َّ َ
�ض﴾ آن را ﺑﺎ ارث ﻓﻘﮫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ آﯾﮥ ﴿ َو ِ�ِ مِي�
ٱلس�ٰ َ� ٰ ِ
ت َوٱ� ِ �
ﺣﮑﻢ ارث ـ ﺑﺎ آن ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن دارد ـ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﻮن ھﻨﻮز ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاص آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﻮز از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه و ھﻨﻮز آن ﻓﺮھﻨﮓ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی ﻓﺮدی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دروﻧﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ )ﯾﻌﻨﯽ
روﺣﯿﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی( از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ) .ھﻤﺎن ،ص  (۸۵اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎز در اداﻣﮥ ﺷﺮح ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﻪ

۸۶۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻨﺼﻮرون :ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻌﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی آن،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ھﻢ از
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۵و  ۵۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ
اﻧﻘﻼب ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ رﻓﯿﻌﯽ و ﻋﻠﯽ ﺟﮫﺎن آرا ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﻣﻨﺼﻮرون ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۶و  ۵۷ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ھﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد ٢ .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ )داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ(
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮدﺗﺎی ارﺗﺪاد ،از آن ﺟﺪا ﺷﺪ .از وی،
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
٣
ﺑﺮای او ،ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

َۡ
ٱلس َ� ٰ َ� ٰ ِ َ
ﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﴿ َو ِ َّ�ِ َما � َّ
�ض﴾ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و رﻣﺰ
ت َوما ِ� ٱ� ِ �
ِ
اﯾﻦ »دوﮔﺎﻧﮕﯽ« را »ﺿﺮورت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ھﺮﻋﺼﺮ و زﻣﺎن وﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ھﻤﺎن ،ص (۷ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻢ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎن وﺧﺪا را در ﻃﻮل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن »دوﮔﺎﻧﻪ«آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺖﺗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ
درﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﺎن درﺑﺎرۀ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪۀ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ»:ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﺣﺴﻨﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﺑﺮ ارزشھﺎ و
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «.ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز،
 ،۱۳۷۸/۴/۱۶ص .۶
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز.۱۳۷۸/۴/۱۶ ،
 -٢در ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﺟﻠﺪی ،ﻣﺠﻠﺪ اول ،ﻣﻨﮫﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺮﺣﯽ
ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﺎره اﻣﺖ واﺣﺪه ،ھﻤﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺼﻮرون و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر آﻧﺎن
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
 -٣ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ص ۵۳ـ .۶۱
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ/۶) .ﺑﮫﻤﻦ .(۵۶/اﯾﺸﺎن در اواﺧﺮ ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدن از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺪرزﮔﻮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺪارﮐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻧﺤﺮاف در آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻧﺠﺎ راﻧﺪه
ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .درﺑﺎرۀ ﺻﻔﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮاھﺮش در ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ش
 ،۱۹۹ص  ۱۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدھﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی داﺷﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی
راﺳﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت راﯾﺞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای واژه
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ،از ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺒﺮت ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ از واژه ﺣﺼﻦ و ﺑﺮای واژه اﻧﺘﻘﺎد ،از ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻗﺮآﻧﯽ »ﺗﻮاﺻﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﺗﻼش ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی آن
٢
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻌﺪی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر
ً
)ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه و اﺧﯿﺮا ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺸﻮر و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎون ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺘﺎد
َّ ُ َ َ َ
َّ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َ
ندنا ل ُه ُم
ورون� ١٧٢ن ج
 -١ھﻤﺎن ،ص  .۶۱ﻧﺎم ﻣﻨﺼﻮرون از آﯾﮥ ﻗﺮآن ـ ﴿إِ�هم لهم ٱلمنص
َ
َۡ
ٱل�ٰل ُِبون ﴾١٧٣ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﺸﺎن ﮐﻪ رواﺑﻄﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ارﺗﺪاد ،وﻗﺘﯽ
ﮐﺮﯾﻢ رﻓﯿﻌﯽ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﻧﻈﺮش را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدم،
او از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﻢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰوهای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺘﺪ اﺟﺘﮫﺎد ،روش ﮐﺎر روی
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را از دﯾﻦ و ﭘﯿﺮوی آن ،ﯾﺎدآور ﺷﺪم.
ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ .آﻗﺎی ذواﻟﻘﺪر در ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﺑﻨﺪه از
ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه وﺻﻞ ﺷﺪم و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ،
و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ،ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮔﺮوه داﺷﺘﻢ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻧﻈﺮات ﺑﻨﺪه را در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﺗﺎ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺰوهای از ھﻤﺎن اواﺋﻞ در ﺧﺼﻮص
اﺟﺘﮫﺎد و ﺿﺮورت ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار داد .از آن ﭘﺲ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺣﻘﯿﻘﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻓﻘﺎھﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎل  ۵۷ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن رﻓﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ .در ﻗﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ راﺳﺘﯽ و در اھﻮاز آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﯾﺮی در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣﻮر ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و
اﺳﺎﺳﺎ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ اھﻮاز ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ راﺳﺘﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺼﻮرون در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻓﻘﻪ و اﺟﺘﮫﺎد در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ )ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ
آﻗﺎی ذواﻟﻘﺪر(.

۸۶۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ( و ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ )وزﯾﺮ دﻓﺎع دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ( ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ،اﻣﺎم ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن )در ﺳﺎل  ،(۵۸آﯾﺖ اﻟﻠﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻨﺎﺣﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻘﺎھﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ ١ .ﮔﺮوه ﻣﻨﺼﻮرون
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎ،
ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﻦ ﺳﺮﮔﺮد ﻋﯿﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﮔﺎرد داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺑﺮای
٢
ﺣﻔﻆ ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻧﻔﺖ در ﺟﻨﻮب ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﮑﺮر از ارﺗﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ٣ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ھﻤﺎن ﻣﻨﺼﻮرون اﺳﺖ ٤ .آﻗﺎی رﺷﯿﺪ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
 -١ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ،رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ )ﻧﺒﻮی ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺗﺎج زاده ،ﺻﺎدﻗﯽ و ...ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ
ﺳﺎزﻣﺎن( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰون ﮐﻠﻤﮥ اﯾﺮان ـ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﭙﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ھﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻘﺎھﺘﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﻃﻼﻋﯿﻪای ھﻢ درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داده
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ھﻢ در آن ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺷﻤﺎره  ۶۶ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷﮫﺎدت ﻣﻌﻠﻢ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ) ،ص  (۸آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ دﯾﺪ
ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ھﺮﮔﺰ
ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن آن را ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﻼم ،ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﺻﯿﻞ را اراﺋﻪ دھﺪ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش »ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ« ﭘﺮداﺧﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ »ﺷﻌﻮر و ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﻼﻣﯽ« و ﻧﯿﺰ »ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺻﻮﻟﯽ و ﭘﺎﯾﻪای
اراﺋﻪ دھﺪ« .اﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺎری از رھﺒﺮان اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،دارد .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﺗﻔﮑﺮ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎد از وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻼت ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ،ج  ،۱ص ۱۲۹ـ.۱۴۳
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص .۳۹۳
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۳۹۵

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۸۶۵

ﮔﺮوه ،ﺿﻤﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮوه
ﻣﻨﺼﻮرون ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۴ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ در اﺻﻞ ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن دو ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮑﯽ
ﮔﺮوه ﺷﮫﯿﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ  ١ﮐﻪ در دزﻓﻮل ﺑﻮد ،ﺳﺎل  ۵۰ھﻤﻪ اﻋﻀﺎی آن
دﺳﺘﮕﯿﺮ و در اھﻮاز زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ
٢
ﺳﺎل ۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه در زﻧﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۱ـ ۵۴اﻓﺮادی از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ آزاد ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺑﺮادران اھﻮازی و ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ( و
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ و ﮔﭽﺴﺎراﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻘﺎﻟﯽ و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ از دزﻓﻮل و
ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۵۴ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ آﻣﺪ و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی وی
َّ
ﮔﺮوه ﻣﻨﺼﻮرون ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﺶ ﺑﺎ آﯾﻪ ﴿إِ� ُه ۡم
َُ ُ َۡ ُ ُ َ
ورون] ﴾١٧٢اﻟﺼﺎﻓﺎت .[۱۷۲ :ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎل ۵۵ـ ۵۶ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮرد
لهم ٱلمنص
و در ﺳﺎل  ۵۷ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮات اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺎم ﻣﻨﺼﻮرون اﻧﺘﺨﺎب
٣
ﮔﺮدﯾﺪ.

 -١درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎی آواﯾﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ آواﯾﯽ ،ص ۳۲ـ.۳۵
 -٢درﺑﺎره ﮔﺮوه ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ آواﯾﯽ ،ص ۵۴ـ.۵۶
 -٣اﯾﺸﺎن ﻧﺎم ﮔﺮوه ﺷﮫﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ )روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮان(
ﺷﮫﯿﺪ در ﺳﺎل ۱۳۵۱؛ ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﺻﻔﻮی )ﺳﺎل  (۵۶ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﯿﺪ )ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﺎدداﺷﺖ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ھﺴﺘﺪ( ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ آواﯾﯽ
)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ( ﺣﻤﯿﺪ ﺻﻔﺮی )ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه( ﻋﯿﺪی ﻓﻌﺎل )ﺷﺎﻏﻞ در ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی(
ﺣﻤﯿﺪ آﺳﺘﯽ )دﺑﯿﺮ( اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻓﺮزاد ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻼﺑﯽ )در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر( ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﮫﺎن آراء ،ﺷﮫﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﮫﺎن آراء )ﺷﮫﯿﺪ در ﺳﺎل  (۵۶رﺿﺎ ﺑﺼﯿﺮزاده،
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻌﻤﺖ زاده؛ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ؛ ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ رﻓﯿﻌﯽ ،اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺑﺮادران اھﻮازی و ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دﻗﺎﯾﻘﯽ )ﺷﮫﯿﺪ در ﺟﻨﮓ( ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ )ﺷﮫﯿﺪ
در ﺟﻨﮓ( ،ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ و ...اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﺪی ﻧﺼﺮ دار )ﺷﮫﯿﺪ در ﺳﺎل  (۵۵ﺣﺴﻦ
ھﺮﻣﺰی )از اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺷﮫﯿﺪ در درﮔﯿﺮی در اﺻﻔﮫﺎن در ﺳﺎل  (۵۵ﺷﺎه ﺻﻔﺪی )ازاھﻮاز و ﺷﮫﯿﺪ در
درﮔﯿﺮی در اﺻﻔﮫﺎن در ﺳﺎل  (۵۵از ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻨﺼﻮرون اﺳﺖ) .ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ آﻗﺎی رﺷﯿﺪ
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در .(۸۵/۵/۵

۸۶۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻗﺎی رﺷﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮔﺮوه ﻣﻨﺼﻮرون در ﺳﺎل ۵۴ـ ۵۵رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎﺷﺎن ،ﻗﻢ ،ﻓﺎرس ،ﺗﮫﺮان ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺗﮫﺮان ،ﻗﻢ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﯾﺰد ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و اراک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ آواﯾﯽ
از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را از اﯾﻦ
١
ﮔﺮوه در ﺗﮫﺮان و اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﻓﻠﻖ :ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و
در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ واﻋﻈﯽ،
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎج زاده و ﻣﺤﻤﺪ ﻃﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮان ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎﺷﺪ ٢ .ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر دو ﮔﺮوه اﻣﺖ واﺣﺪه و ﻣﻨﺼﻮرون ،دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﺎھﺘﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﮔﺮوه ﻓﻼح :از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح آن در ﺳﺎل ۴۹ـ ۵۰رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ .درﺳﺎل
 ۵۳ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه و ﻗﺮار ھﻤﮑﺎری
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﮫﺎﻣﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی از اﻓﺮاد
اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﯽرﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﺎم و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﮔﺮوه ﻃﯽ ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪای اﻣﺖ )ﺷﮫﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وھﺎج و
ﻣﮫﻨﺪس ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﯿﺪری( و اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ )ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد( ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد.

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ آواﯾﯽ ،ص ۷۹ـ.۸۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ«ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺘﺮ اول ،ص
 .۱۵ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪاﺗﻮری ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد
داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ« ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﺑﻪ آنھﺎ داد .ﻃﺒﻌﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۸۶۷

ﮔﺮوه ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ :از ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﭼﮫﺮهھﺎی آﻧﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ،ﺑﺮادرش ﮐﺎﻇﻢ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎ ل ۵۶اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮرون ﮐﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ،
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم و ﻓﻌﺎلﮐﺮدن ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد .ﺗﺮور
ﭘﻞ ﮔﺮﯾﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﺑﺪر :ھﺴﺘﮥ اوﻟﯿﻪ آن را ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﮫﺮری )ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ،ﻣﺪاﺣﯽ،
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺎھﺮﻧﮋاد ،ﻋﺴﮑﺮی ،ﺗﻘﻮی راد ،آﺻﻒ و (...اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن را ﭘﺲ از
ﯾﮏ دوره ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﻟﮫﺎدی ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﺎل  ۵۴دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻋﺪام ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﺧﺎﻧﺪان رﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺮوه رﺿﺎﯾﯽ ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم
داد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ـ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺎه آﺑﺎدی ـ
داد ﺗﺎ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ و ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ،از روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
اﻣﺎم در ھﻤﮥ ﻣﻮارد از اﻋﺘﻘﺎدی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
١
ﻣﻄﮫﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺳﺎواک ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻋﻀﺎی
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮔﺮوه در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ٢ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و
اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ از آﻗﺎی ﺷﺎه آﺑﺎدی ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﭘﺎﺳﺦ را
٣
ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ را ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽداﻧﺪ.

 -١ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ،ج  ،۲ص  .۱۹۱ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻗﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ.www. alef. ir/content/view/40767 :
 -٢ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﺑﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻓﺪاﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ.

۸۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﺮوه ﺻﻒ :از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۵ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ و ﺳﻠﻤﺎن ﺻﻔﻮی  ١در اﺻﻔﮫﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﮐﻪ در روﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻌﮑﻮس ﺣﺮﮐﺖ ارﺗﺪاد در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﺮﺑﺮآورد .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺠﺮ اﺳﻼم ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺻﻔﻮی ،در اﺻﻔﮫﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﭘﺮورش و ﻃﺎھﺮی ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﮫﺸﺘﯽ و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ھﻢ
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﻣﺸﺎورهھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺤﺮﻓﺎت ﻓﮑﺮی
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ راهھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار آن ﺑﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﺪام ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ
دارد؟ آﻗﺎی ﺻﻔﻮی ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن دورۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﺪه ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد» :از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ )وﺟﻮد( اﻧﺤﺮاف در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ در ﺳﺎل  ۵۶و
 ۵۷اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎدی در ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎھﺮات داﺷﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎﺑﺎرۀ ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر در ﺗﮫﺮان داﺷﺖ ٢ «.در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺻﻒ ،از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓﻼح و ﺑﺸﯿﺮ ھﻢ
ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .در ھﻤﺎﻧﺠﺎ از ﺗﻤﺎس ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺻﻒ ﯾﺎد ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ در واﻗﻊ ﻣﺠﺎھﺪ راﺳﺘﯿﻦ رﯾﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﮔﻢ و
ﻣﻨﺤﺮفاﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ٤ .ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ
٥
را ﺳﺎواک در آﺑﺎن  ۵۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت رﯾﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ درﺑﺎره آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻟﯿﺒﺮالھﺎ از ﺻﺤﻨﮥ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎح ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﺷﺪ .ﺑﮫﺰاد ﻧﺒﻮی ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و آرﻣﯿﻦ در ﯾﮏﻃﺮف ،و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ،ذواﻟﻘﺪر ،واﻋﻈﯽ و
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺎح
 -١ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻓﻌﻼ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در
وزرات اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ و آﻗﺎی ﺻﻔﻮی در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻟﻨﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
 -٢درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات اﮐﺒﺮ ﺑﺮاﺗﯽ ،ص ۴۶ـ۵۰ت.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص .۳۰۰
 -٤ھﻤﺎن ،ص ۳۱۴ـ.۳۱۵
 -٥ھﻤﺎن ،ص ۳۳۰ـ.۳۷۴ ،۳۳۳

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۸۶۹

ﭼﭗ از روشھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در
١
ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻣﺎم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد.
۲ـ ﮔﺮوه اﺑﻮذر
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ دﻓﺎع از ﻣﺬھﺐ داﺷﺖ روی آوردﻧﺪ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺎﮐﺮ و ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ و ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮازی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ھﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٣ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼب
اﺑﻮذر آﻣﺪه ،ﻓﻌﺎﻟﺘﯽ دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ در ﺳﺎل
 ۱۳۴۹در ﻧﮫﺎوﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﮫﺪﯾﻪ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﮫﻤﻦ ﻣﻨﺸﻂ
و ﺳﻪ ﺑﺮادر از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﯿﻒ ،و ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ ﺧﺪارﺣﻤﯽ ٤ ،ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﭼﻨﺪﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ،در ﭘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺳﻼح ،در ﻗﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ،ﺳﻼح او را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ

 -١درﺑﺎرۀ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح از زﺑﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،۱۳۷۸/۴/۱۶ ،ص
.۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رواﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ،ص ۳۱۰ـ .۳۱۲از اﺗﮫﺎﻣﺎت آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺑﻮذر ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮔﺮوه اﺑﻮذر ،ص ۵۱ـ .۷۳آﻗﺎی ﯾﻮﻧﺴﯽ ھﻢ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺑﻮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﮐﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﺟﺬاب اﯾﺸﺎن در ﺗﻘﻮﯾﺖ
روﺣﯿﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ھﻤﺎن ،ص  ۹۷و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎطھﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ھﻤﺎن ،ص
۱۰۲ـ  .۱۰۳ﻇﺎھﺮا ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آن اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ ،ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ص ۱۲۰ـ.۱۲۱
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮔﺮوه اﺑﻮذر ،ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ ﻧﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ.
 -٤درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک در :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ص ۳۲۹ـ ۳۳۰در آﻧﺠﺎ ﺳﺎواک ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه آورده
اﺳﺖ.

۸۷۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن در  ۳۰ﺑﮫﻤﻦ  ۵۲ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک از ﺧﺎﻧﮥ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﭼﻨﺪ
ﮐﺘﺎب از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ ،اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻣﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ،ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی
و ﺻﻔﻮی( راه ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﯿﺮاث ﺧﻮار اﺳﺘﻌﻤﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺑﮫﺎر ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ
٢
ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ،اﻧﻘﻼب اﻓﺮﯾﻘﺎ از ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻢ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۵ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور
دﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ٣ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن داﻣﻨﮥ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺑﻮذر از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺗﮫﺮان ۱۳۵۷ ،ش .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺪارﺣﻤﯽ،
ﺑﮫﻤﻦ ﻣﻨﺸﻂ ،ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪی ،ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ،وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ،روح اﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ،ﺟﺰو اﻋﺪام
ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﺪای ﮔﺮوه اﺑﻮذر
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﮫﺪاء ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮھﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده و آرم ﺳﺎزﻣﺎن را روی آنھﺎ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ آنھﺎ
را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،در ﺟﺰوۀ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺪهای از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪھﺎ در زﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺎزه ﭼﺎپ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﺮوه اﺑﻮذر«
اﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ زرﯾﻨﯽ )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۸۱ ،ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﺑﻮذر ،ص ۲۰۰ـ .۲۰۱
 -٣آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
آﯾﺎت و ﺣﺠﺞ :ﻣﻨﺘﻈﺮی ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻧﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻗﻤﯽ ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،آذری ﻗﻤﯽ ،رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ،
ﺟﻌﻔﺮی ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ ،اﻧﺼﺎری
ﺷﯿﺮازی ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺣﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﯾﺰدی ،اﻣﯿﺪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺮوه ﻧﮫﺎوﻧﺪ و
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺪﻧﯽ در ﻗﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺪ  ۲۷ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼی ﻗﻢ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﯾﺎران
اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ص ۱۸۶ـ.۱۷۷
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺮوه اﺑﻮذر )درﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :اﻋﺪام ﮔﺮوه اﺑﻮذر
ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺴﺘﺮدهای در ھﻤﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ و ﭼﮫﺮۀ ﻣﺤﺒﻮب و
ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ از آﻧﺎن در ذھﻦھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد .در ﺧﻮد ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻮان ﻣﺒﺎرز
و ﭘﺮﺷﻮری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺑﻮذر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﯽ آﻧﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آﻧﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮوه اﺑﻮذر  ۲ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی آنھﺎ ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﻣﺎﺟﺮای
۱۷ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۵۴ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺎزهھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان اﺑﻮذر در ﻧﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﺎم را در
ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و رﯾﺸﻪدار ﺑﻮدن آن را در ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﯿﻌﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮژهای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺑﻮذر« و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ
وی در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮژۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺟﻮدة
اﻟﺴﺤﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮذر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﮫﺮه اﺑﻮذر در آﺛﺎرش داﺷﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮذر ھﻢ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد،
ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق آنھﺎ در داﯾﺮۀ ﻣﺒﺎرزه اﺑﻮذر ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی راﯾﺞ ،ﮐﺘﺎب اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻟﮫﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر در
ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮد .روی ﺟﻠﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ
»ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻮﯾﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« ش  ۱ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ آﻗﺎی اﻟﮫﯿﺎری در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه اﺑﻮذر ھﻢ در اداﻣﻪ
ھﻤﺎن ﻧﮕﺮش اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻮذر ،ﭼﮫﺮهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎر و ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ھﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺳﻮژهای ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ اﮐﺒﺮی ﻣﺮزﻧﺎک ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪی را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻼل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎه ﺑﻮدن
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﻮه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻼل
ﺳﯿﺎه ﻗﮫﺮﻣﺎن در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ،ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺤﻤﺪی .۱۳۵۲ ،اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن راﺗﺐ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۵۴در زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﮫﺮان ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ھﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻧﮫﺎوﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﺣﺎل و ﮔﺰارش ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد را آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ھﻢ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن
)ﺻﺺ ۱۱۵ـ (۱۱۸آوردهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺮوه اﺑﻮذر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
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ﻣﺘﻌﺪد او درﺑﺎره ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( و اراﺋﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺑﺎره او ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﯾﻨﺐ
از ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺎ ارﺑﻌﯿﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی  ۱۳۵۲ﭼﺎپ ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺷﺮ ،از
وی ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ÷ و ﺳﻠﻤﺎن ھﻢ ﭼﺎپ ﮐﺮد.
۳ـ ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن

ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن در اﺻﻔﮫﺎن در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۲و اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﻣﮫﺪی اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ )ﺷﮫﺎدت در  ۱۶ﯾﺎ  ۲۸ﺧﺮداد  (۵۴و در ﭘﯽ ﺟﺪاﯾﯽ او از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،آن ھﻢ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﺑﺎرۀ ﻣﺤﻤﺪ و
ﻣﮫﺪی ﺑﺮادران اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ،
ﺑﻪ ھﻤﺮاه دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮادران ﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺘﺎری اﺻﻔﮫﺎن ،ﺑﺎ ﺻﻤﺪﯾﻪ
ﻟﺒﺎف و از ﻃﺮﯾﻖ وی ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
در ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ )ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻌﺪی( رﻓﺖ .ﻣﮫﺪی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ۵۰
وارد ھﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮫﻮری ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ،ﺳﺎزﻣﺎن او را ﺟﺬب ﮐﺮد .ھﺮدو ﺑﺮادر در ﺳﺎل  ۵۱دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﻃﯽ دوران
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد در زﻧﺪان ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﮑﺎر آﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
آﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه
و اﺑﮫﺎﻣﺎﺗﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻧﺎن در ذھﻨﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در زﻧﺪان ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﻼﺻﺪرا ﮐﺮده ﺑﻮد ١ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی از زﻧﺪان درآﻣﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .وی
ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد ﺿﻤﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎص ﻣﺒﺎرزه را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ او را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺤﻠﯿﻠﺶ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ »ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻓﺎزھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« .ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ
ھﻢ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از آن راﺿﯽ ﺑﻮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶھﺎی
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن ،ص .۹۰
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ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح و ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ١ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮫﺪی ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ش اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد .ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺳﺎواک از ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ اﺳﺖ ،اﺻﻮل
ﻣﺒﺎرزه را از دﯾﺪ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 -۱ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از روﺳﺘﺎ و ﺳﭙﺲ ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ.
 -۲ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﺪون ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﮑﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ.
 -۳ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﮑﺘﺐھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۴ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن÷.
 -۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ،ﮐﺎر روی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ.
 -۶ﺗﮫﯿﻪ ﺑﻤﺐ و ﻧﺎرﻧﺠﮏ و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ.
 -۷ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز در ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮدﺷﺎن.
 -۸ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎ از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮده؛
٢
 -۹اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت.
آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻮﯾﺎی ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﮫﺪوﯾﺖ ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﮫﺪوﯾﻮن در ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﮫﺮان ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎه
ﮐﺮﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻨﺠﺎن زﯾﻨﻌﻠﯽ ،در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﮫﺪی اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﯾﺎن ،و
در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن و ﻣﺮﺗﻀﯽ دھﻨﻮی .ﻣﮫﺪی ﺷﺠﺎع رﺑﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﮔﺮوه ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ از اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ھﺴﺘﻪھﺎ
٣
ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮد.
ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی واﻋﻈﯽ و ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﻨﺪی زده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ
دام ﺳﺎواک اﻓﺘﺎده و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی آن ﻃﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.

 -١ھﻤﺎن ،ص ۹۴ـ.۹۶
 -٢ھﻤﺎن ،ﺻﺺ ۲۹۵ـ ۲۹۶ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ .۲
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۱۰۱ـ .۱۰۲
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اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺰ آﻧﮑﻪ در روش ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻮد،
در آن اﺳﺖ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ
ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﻣﺪﯾﻮن ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ ﻣﮫﺪی اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻤﺎن دوره
ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺪان و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع اوﻟﯿﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ارﺗﺪاد در ﺳﺎزﻣﺎن ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۲از آن ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺮ آرﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ در ﺳﺎل  ۵۲از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ راﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺧﻮد
١
ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ.
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺰوۀ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺰوه ،درﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺻﺪراﯾﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺰوه ،ﺑﺤﺜﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﺗﻘﻮا ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮای
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ٢ .اﻓﺮادی ﮐﻪ وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺰوه
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺬھﺒﯽھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،اﮐﺒﺮی
آھﻨﮕﺮ ھﻢ ﺟﺰوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ و آن ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد .ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﺎن ،آن ھﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﮐﻮﭼﮑﯽ
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺮور ﻣﮫﺪی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
٣
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﻣﮫﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ ،اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎه
ﮐﺮﻣﯽ ،رﺿﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ ،اﺣﻤﺪ ﭘﯿﺮآور ،و ﻣﮫﺪی ﺷﺠﺎع رﺑﺎﻧﯽ ھﻢ ﻓﻌﺎل
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﮫﺪوﯾﻮن درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ  ٤اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان ،ص ۲۳ـ .۲۴
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن ،ص .۱۰۳
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن ،ص .۱۲۳
 -٤ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن ،ص  ۱۰۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۸۷۵

اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﮫﺪی ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اداﻣﻪ داد
ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺮﺗﻀﯽ واﻋﻆ دھﻨﻮی و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در درﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن و ﻃﯿﺒﮥ واﻋﻆ دھﻨﻮی ﻧﯿﺰ در
ﺟﻮﺧﻪھﺎی اﻋﺪام ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ١ .ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺻﻔﮫﺎن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد  ٢و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
۴ـ ﮔﺮوه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﻼم در ﺷﯿﺮاز

ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻦ دوره ،ﮔﺮوه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﻼم در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی
رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی  ٣و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺒﺮ ﺳﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ
ُ
ﺗﺮاب ﭘﻮر ،ﺟﻮاد ﺷﻘﺎﻗﯿﺎن ،ﺣﺎج ﺗﻘﺎ ،ﺣﺎج ﻓﺮاروﯾﯽ ،ﻋﺪﻟﻮ ،ﺷﺎﭘﻮرﯾﺎن و ...در ﺷﯿﺮاز آن را
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺮاز از اواﺳﻂ دھﮥ  ۴۰ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ۴۰از داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﻨﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ آن زﻣﺎن در
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ از آن در ﻗﯿﺎم ﺧﺮداد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻤﺎری
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻗﻢ ﻧﺰد اﻣﺎم آورد .ﭘﺲ از آن در ﺷﯿﺮاز ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪیﺗﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮد و
ﺑﺎ دﻋﻮت از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺟﮫﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب را در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزات
دﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی در ﭘﯽ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﺎ اﻣﺎم دﯾﺪار
ﮐﺮد و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﭻ ﺳﺎﻟﻪ ،ج  ،۱ص .۴۲۷
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن ،ص ۲۴۶ـ .۲۴۷
 -٣وی ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ از دھﮥ  ۴۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﺮده و ﺟﺰو ارﮐﺎن ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﻮد .وی از اﻓﺮادی ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ
داﺷﺖ )در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص  (۴۲۱ ،۴۱۹ﻃﺎھﺮی در اﺻﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت راه
ﺑﻮده و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎزرون در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ.

۸۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻃﺎھﺮی در ﺳﺎل ۴۸
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎه در اﻧﻔﺮادی ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﺪﺗﯽ در زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۴۹آزاد ﺷﺪه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ وی از اﯾﻦ
ﭘﺲ رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺮﺷﯿﺪی ١ ،ﺳﺎﺳﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ٢ ،اﺣﻤﺪ ﺣﺪاد ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎدﺑﺨﺘﯽ )اﻋﺪاﻣﯽ ﺳﺎل  (۶۰اﮐﺒﺮ
ﺣﺪادی و اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ  ٣ﺑﻮد ٤ .ﮐﺎر اﯾﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ھﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسھﺎی درس ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ
٥
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز
ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﻏﯿﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﺑﺮھﻢ زدن ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ ﺷﯿﺮاز  ٦و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﭘﮫﻠﻮی در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ٧ .ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۱اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ،ﺣﺪود ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺪۀ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎر و ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آن اﻧﻔﺠﺎرھﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺪاﺷﺖ .دادﮔﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺑﻪ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از اﻓﺮاد ﮔﺮوه
ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺰده ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺒﺮ ﺣﺪادی ،و اﺻﻐﺮ ﺷﺎﭘﻮرﯾﺎن ،ﺑﻪ
اﺳﻄﻮرهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ٨ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﮫﺮان از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ
ﺷﻤﺎری از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺷﯿﺮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ

 -١در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢اﻋﺪام ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  .۵۴ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی وی در زﻧﺪان ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻤﺎن ﻣﺬھﺒﯽ او
دارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺬرھﺎی ﮔﻠﮕﻮن ،ص ۱۶۰ـ .۱۶۴
 -٣ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری.۱۳۸۰ ،
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۸۰
 -٥ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۸۱
 -٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص ۸۴ـ .۸۵
 -٧آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۲۲۲
 -٨ھﻤﺎن.
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دو ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ١ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻂ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم رﺿﺎ دﯾﺒﺎج )ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ( راﺑﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﺧﻮد و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﺧﻂ
ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .وی ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ٢ .ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﮔﺮوه ﻃﺎھﺮی ﺑﻪ زﻧﺪان،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻣﺪن اﯾﻦ ﮔﺮوه
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﻮن ﻣﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از اﺻﺮار آﻗﺎی ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺤﻼﺗﯽ از روی ﺗﻘﯿﻪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪت! در ﮐﻤﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ٣ .آﻗﺎی
ﻃﺎھﺮی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺮوه وی از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻓﺘﻮای آﻗﺎی
٤
ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﺎﺳﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺑﺎ
دﻋﻮت اﯾﺸﺎن وارد ﮔﺮوه ﺷﺪه ﺑﻮد ٥ .ﭘﺲ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی و آزاد ﺷﺪن
ﺳﺎﺳﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ،وی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺎھﺴﻮﻧﺪی ﮐﻪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﮔﺮوه ﻃﺎھﺮی را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ در ﺳﺎل  ۵۲ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻣﯽرود )و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۵در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ( و در ﺑﯿﺮون ،ﺳﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻢ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ
ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺘﻪ وارد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آﻗﺎی ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺷﺎھﺴﻮﻧﺪی در زﻧﺪان ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ و ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ و ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﺗﺤﻮﻻت
داﺧﻠﯽ آ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺳﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﮫﺮام ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
 -١ھﻤﺎن.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص  .۹۳ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در
زﻧﺪان ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ھﯿﭻﯾﮏ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﺮاز ﺟﺬب ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ
ﻧﺸﺪﻧﺪ .ھﻤﺎن ،ص  .۹۴در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺒﺎزی را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺬھﺒﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی و ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی داﺷﺖ ،ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻮﯾﯽ ،ﺗﻮدهای ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺪد ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٣آنھﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ص .۲۲۳
 -٤ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ع ص .۹۳
 -٥اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺘﺸﺮع ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﮐﻼس ،اﺳﺘﺎد زن ﺑﻮد ،ﺗﻪ ﮐﻼس ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺎ
آﺧﺮ ﮐﻼس ﺳﺮش روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد .وی اواﺋﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﺮﯾﻢ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اداره ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﮔﺮوه وﺻﻞ ﮐﺮدم.

۸۷۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد او ﺗﺎ آﺧﺮ ـ در ﺳﺎل  ۵۴اﻋﺪام ﺷﺪ ـ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ
١
ﻣﺎﻧﺪ.
 -١ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،آﻗﺎی ﺷﮫﺒﺎزی ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺷﺮﺣﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻪ در
ﺷﯿﺮاز ﺑﻮده اراﺋﻪ دادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه آﻧﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۴۸از اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی( ﺳﯿﺪ اﺻﻐﺮ ﺷﺎﭘﻮرﯾﺎن،
ﺟﻮاد ﻣﻈﻔﺮ ،ﻋﺒﺎس وﻓﺎﯾﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺒﺮی و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﮫﺒﺎزی .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی از ﺳﺎل  ۵۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮد .ﺳﺎواک ﺑﻪ
رﻏﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﮔﺮوه آ ﮔﺎه ﻧﺸﺪ .اﯾﺸﺎن اﻓﺰودهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﺸﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺮان آن ﻣﺠﻠﺲ آﻗﺎی ﭘﯿﺸﻮا ﺑﻮد و در اواﺳﻂ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻗﺎی
ﺷﺎﭘﻮرﯾﺎن و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ از ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯿﻢ و آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺘﻐﯿﺐ روی ﭘﻠﻪ دوم اﯾﺴﺘﺎد و
اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺘﻔﺮقﺷﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن آورد .ﻣﻦ ھﻢ
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم .آﻗﺎی ﺷﮫﺒﺎزی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری اﺳﻠﺤﻪ و
ﻣﮫﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻧﺒﺎری ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد زﯾﺮا درﺑﺎره
ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن و درﺳﺖﺑﻮدن ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺪی داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎرھﺎی ﺷﯿﺮاز رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .در ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ .آﻗﺎ ﻣﻌﺰ اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮر ﭘﮋوھﺶ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد و ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدم .ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺎھﺴﻮﻧﺪی و ﺳﺘﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه
ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ -ﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ راﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺎھﺴﻮﻧﺪی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ را ﻟﻮ
داد .ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﻌﯿﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ھﻨﻮز رھﺒﺮاﻧﺶ دﺳﺘﯿﮕﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ .ﻣﺬاﮐﺮه آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺶ ﻧﻔﺮه ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﻠﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺒﮫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ دادﯾﻢ) .ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺨﻠﯿﺺ
ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ﺷﮫﺒﺎزی(.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺬﮐﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اھﻤﯿﺖ دارد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدم ،اﺟﺎزه ﻧﺸﺮ ﻧﯿﺎﻓﺖ .و اﺻﻞ آن
ھﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .دوم و ﻣﮫﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻼح ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۸۷۹

۵ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺠﺮ اﺳﻼم

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪۀ ﺗﻼش آن ﺗﮑﺜﯿﺮ
اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم و ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۲۶ﮐﻪ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ـ و ﻓﻌﻼ در رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ـ
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۶ھﯿﺌﺖ ﻣﺘﻮﺳﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﮫﺎرده ﻣﻌﺼﻮم )وراﻣﯿﻨﯽھﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ(
را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﺷﺠﻮﻧﯽ ،ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ھﻤﺘﯽ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ...در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۲ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ اﺳﻼم داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺠﺮ اﺳﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم
داد .ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ
داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﺎر ﻧﺸﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎم و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﺎن اﻓﺮاد ھﯿﺌﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻮام ﺑﻨﺪه و ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ:
ً
ﺑﺮادران ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺿﺎ ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ ،ﺳﻪ ﺑﺮادر اﺣﻤﺪی آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ،داود و اﯾﻮب،
ﺷﮫﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﺑﺸﺮ ﺣﻖ و ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮدﭘﻮر )ﮐﻪ روزھﺎی ﻗﺒﻞ از  ۲۲ﺑﮫﻤﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ(.
ﺷﮫﯿﺪ وھﺎج )درﮔﯿﺮی در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ( ﺷﮫﯿﺪ ﺑﯿﮏ زاده ،ﺷﮫﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺮﮐﺎن،
داود ﮐﺮﯾﻤﯽ ،اﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ )از ﺑﭽﻪھﺎی ﻧﺎزی آﺑﺎد( ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ھﻮاﯾﯽ ،رﺿﺎ درﺑﻨﺪی ،ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﮫﺪوی ،ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻣﮫﺪی ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﺟﻌﻔﺮ ،ﺻﻤﺪ
ﮔﻮھﺮﯾﺎن ،ﺣﺎج اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،اﺣﻤﺪ ﻟﺮزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺎه آﺑﺎدی ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﯾﻢ .رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ.
ﻣﺴﺆول اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻣﻮﺳﻮی )ﺑﺮادر زن ﺑﻨﺪه( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزاری ﺑﻮد و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﻟﻤﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺰ آﻧﭽﻪ
در زﻧﺪﮔﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ را دﯾﺪم ،ﻗﺮار ﺷﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﻄﺎر ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﺎج اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ از
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ آﻗﺎی ﻣﻈﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ آن
ﺗﺸﮑﯿﻼت وﺳﯿﻊ را دﯾﺪهاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﻨﺪه داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی
ﺷﮫﺒﺎزی را ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺎدی در ﺑﺎره ﻣﺒﺎرزات ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮاز داﺷﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و اﯾﺮان ) (historylib. comﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ً
ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﺣﺎج ﻃﺮﺧﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻤﺎن روز در داﺧﻞ
ً
ﮐﻮﭼﻪ ،ﻗﺒﻞ از اﻓﻄﺎر اﻧﺪرزﮔﻮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﻗﺒﻞ در ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻃﺒﻌﺎ ﭘﻮل ھﻢ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺠﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دراز ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داﺷﺖ و در ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎ از آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﺴﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﻢ .واﯾﺸﺎن ﺷﮫﯿﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدم .اﯾﺸﺎن
درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎم دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﻣﺎ ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ در
ﺗﮫﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﺑﻮد ،در ھﯿﺌﺖ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺠﺮ اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺸﻮد ،ﮔﺮوه ﺻﻒ را درﺳﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮفﮐﺮدن
ﺳﺎواک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺠﺮ اﺳﻼم ﭘﯽ ﻧﺒﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﭽﻪھﺎی ﺻﻒ ھﻮﺷﻨﮓ ﻣﺼﻠﺤﯽ و
ﺑﺮادرش اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻠﺤﯽ )ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻣﻦ( ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﺎدی ﺑﯿﮏ زاده ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺟﻌﻔﺮ زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﺎﻗﯽ ،ﺣﺴﻦ راودﻣﻨﺪ و ﺳﻠﻤﺎن ﺻﻔﻮی ﮐﻪ از ﺑﭽﻪھﺎی اﺻﻔﮫﺎن
ً
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی وﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرھﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺻﻒ را ھﻢ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺳﺎزی در ﺧﯿﺮآﺑﺎد وراﻣﯿﻦ داﺷﺘﯿﻢ .ﺟﺎﯾﯽ را
ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺧﻮدم ﺳﻔﺘﻪ دادم ،آﻧﺠﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن و ﺿﺎﻣﻦ دار ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺻﻒ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ ھﻢ ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در
ﺗﮫﺮان ھﻢ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادران اﺣﻤﺪی
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮی ﻣﺎ ﺑﻮد .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ﺑﻮد
ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺻﺪور ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﻟﻮ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ .ﮔﺎه ھﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻇﺮف دو
ﺳﻪ روز در ﺗﻤﺎم اﯾﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت آنھﺎ ﺑﺪﺑﯿﻦ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﯾﮏ ﺳﺘﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺮف
ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﺧﺘﻼف آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
را ھﻢ در زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ )در( اﯾﻦ زﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ )اﮐﺒﺮ( ﮔﻮدرزی
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﮔﻮدرزی را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﺪم .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و وﻗﺘﯽ ﺷﺐ در
ﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮوﻧﺪ ،ھﻤﻪ روی ﺗﺸﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ )وﻟﯽ( او روی
زﻣﯿﻦ؛ ﯾﺎ ﻏﺬای ﺳﺎدهﺗﺮی ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪم ﻣﯽآﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران او ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮏ
ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪای ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ آﻗﺎی ﻣﺮوارﯾﺪ اﺟﺮا
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺪاران ﺧﺮاﺳﺎن .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ
ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،آن را آﺗﺶ زدﯾﻢ.
اﯾﻦھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ ﭼﺎﻗﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﻓﺤﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم در ﺗﺮور آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ھﻢ اﻋﺪام ﺷﺪ .اﯾﻦھﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪھﺎی ﻏﺮب ﺗﮫﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ١ «.آﻗﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ھﻮاﯾﯽ ،داود اﺣﻤﺪی و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ درﺑﻨﺪی ھﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺠﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
۶ـ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی در دﻣﺸﻖ

ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻣﺎ ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ ﺗﺤﺮک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی )ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ۱۳۲۳ش( ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﭘﺪرش در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد ،از ھﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ و در
ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺷﺮوع ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ .وی در ﺳﺎل  ۴۴دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ
ﻣﺪت ده روز در زﻧﺪان ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ آزاد ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻃﻼب ﺟﻮان در
اﻃﺮاف وی ﺑﻮده و ﺑﺎ او ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ از ﮐﺎﻧﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،از ﺗﮫﺮان
ﺑﺴﺘﻪھﺎ و ﮐﺎرﺗﻦھﺎی ﭘﺮ از اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﺎر ﺑﭽﻪھﺎی ﺑﺎزار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻢ
آورده و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﻮزﯾﻊ
اﻋﻼﻣﯿﻪ در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از  ۹ﻣﺎه ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻓﺖ و
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی در دی ﻣﺎه  ۴۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
وی ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺟﺪیﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽﺗﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده ﻏﺎﻟﺒﺎ ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎطھﺎی ﭘﺪرش
ـ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ در ﻣﻨﺰل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی
 -١اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻋﺼﺮ روز  ۳۱ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۸۱ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ از آﻗﺎی ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻏﯿﻮری ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﺪ ١ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
زاھﺪان رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻔﻌﻤﯽ  ٢و ھﺪاﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ھﺎدی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر رﻓﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در
٣
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار داد.
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ وی ھﺮﭼﻨﺪ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در دﻣﺸﻖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه اول ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزان را اﻃﺮاف
ﺧﻮد ﮔﺮد آورد ٤ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﺻﻞ از ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
 -١اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن
ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ دﯾﺪار او رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺳﯿﺪ
ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ﭘﺪرش ھﻢ از وی اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﻮﺷﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽھﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ او دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک
ﮐﺘﺎب  ،۳۸ص .۱۹۱ ،۱۵۲ ،۱۵۰
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻔﻌﻤﯽ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در زاھﺪان و در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اداری آن ﻧﺎﺣﯿﻪ داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﺪرﺳﻪای ھﻢ در آﻧﺠﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ زاھﺪان ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در
آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز زاﺑﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯽ اﻧﺪرزﮔﻮ ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺗﺪارک ﺷﺪه و او ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ(.
 -٣درﺑﺎره اﺳﻨﺎد اﯾﻦ دوره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ  :ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی )ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ش (۳۸
 -٤دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ھﺎدی ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی را از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آﻗﺎی
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﻣﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺎدی در ﮐﺮاﭼﯽ ﺷﺪ و اﻣﻮر ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و آﻣﺎده ﮐﺮدن وﺳﺎﺋﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ھﻢ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﺪ .آن زﻣﺎن
اﻟﻔﺘﺢ در ﮐﺮاﭼﯽ دﻓﺘﺮ داﺷﺖ و ﮐﺎرھﺎی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ را ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ اﻧﺠﺎم
ً
ﻣﯽداد .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﺮوﻧﺪ ،ﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮدم .ﮐﺎر ﻣﺎ
ﺗﮫﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﺮﯾﺎن و ﮔﺮوه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از اﯾﺮان ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
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ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﮔﺎه اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی دورهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎرزان ﺟﻮان ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران و اﻋﻀﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۵۴و ۵۵
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺪاد از آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻮﻻ روی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﺗﻌﻠﻖ آنھﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ،اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﺎﻧﺎﻟﮫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎرش ھﻤﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ
ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮد ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت وﯾﮋهای ﻧﺪارﯾﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮫﺎ
در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .ﺑﺎور او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد«.
ﻋﻤﺪۀ ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد ﺣﻮزۀ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای دﯾﺪن آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ
ﺧﻼﺻﯽ از ﻓﺸﺎر رژﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻋﺎزم دﻣﺸﻖ و ﺑﯿﺮوت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت وﺻﻞ ﺷﺪه و از ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ )در ﺳﺎل  (۵۶ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺮود ،در ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ
وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ )ﻣﻘﺼﻮدش اﺑﺮاھﯿﻤﯽ( و دﮐﺘﺮ ھﺎدی در آن ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ روز ﻣﺎﻧﺪ ١ .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪای و روادﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻨﺪی از ﺳﺎواک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۱اﺳﻔﻨﺪ  ۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﻋﺪه
زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده و رھﺒﺮی درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺷﺎﺧﮥ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻟﺬا از ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ رھﺒﺮی ﻣﺸﺨﺺ و درﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻢ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ آﻧﺎن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ،و ﻃﺒﻖ اﻃﻼع ﺣﺪود
 ۲۵۰۰ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺘﻮاری ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ )ﻋﻠﯽ( ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎس
آﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه ،ﮐﻤﮏھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮر داده ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻮﯾﺖ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺰﯾﻤﺖ و راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ او ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
١
در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺰام ﮔﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺖ و ﻧﻮﻋﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﯽداد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮای آن وﻗﺖ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای اﻣﺎم آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺎر ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺒﺎر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺤﻤﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺒﺎرزان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ رادﯾﻮ
ﺑﻐﺪاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ٢ .ﻣﻘﺎﻻت و اﺷﻌﺎری ھﻢ ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﺮای آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺰوات و اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺎزی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺎر ﺗﮫﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ھﻢ در ردﯾﻒ ﮐﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد.
دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ھﻢ ﺳﺮوﯾﺲ داده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺎﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺒﺎرزان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.
در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم »اﺑﻮاﺣﻤﺪ« و اﺳﺎﻣﯽ
دﯾﮕﺮ در رأس ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ھﺎدی ـ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ـ ﺳﺮاج اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ـ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺎدی در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ ـ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮادران ھﺎدی و ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ  ٣ﺑﻪ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﮐﺎرھﺎ
 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ش  ،۳۷ص .۳۱۰ ،۳۰۴
 -٢درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﻧﺠﻒ از رادﯾﻮ ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ  :ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻋﺎﯾﯽ ،ﺻﺺ ۸۳ـ۸۸ ،۸۴ـ .۹۴
 -٣آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻗﺎﯾﺎن ھﺎدی )ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺤﺮﯾﻦ( و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ )در
ﮐﻮﯾﺖ( و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮادر آﻧﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ،ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۸۸۵

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮادی ک ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ آن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻻد ﭘﻮش ،اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪی ،ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﺴﯿﺎن ،ﻣﺤﺴﻦ
ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﮋاد ،ﺣﺴﻦ ﻣﺘﻘﯽ ،ﺳﻠﻤﺎن ﺻﻔﻮی ،ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎرﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی،
ﻣﮫﻨﺪس ﻏﺮﺿﯽ ،دﮐﺘﺮ ھﺎدی ،ﺳﺮاج اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻋﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﯽ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ
)دﺑﺎغ( ،ﻋﻠﯽ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﮫﯽ ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎﮐﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ واﻗﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ
ﺳﭙﮫﺴﺎﻻری ،ﺷﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﯽ و ھﻤﺴﺮش زھﺮا ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ در اﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎم ﺑﺮدن از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﻦ و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از اﻓﺮاد ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اﻓﺮاد را ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .اﻓﺮاد
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﺑﻘﮥ
ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وارد ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ« ١ .وی در اداﻣﻪ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه و ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن را ﺑﺎ اﻣﺎم و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .ﺧﻮد ﺟﻨﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ داﺷﺖ
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ از اﻧﻘﻼب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم

زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺮان ﮐﻪ در اﻟﻨﮫﺎرﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺪد ﮐﺮده و در آن
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯿﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮادران ﻣﺪرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
ھﻢ در ﮐﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن در راه ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
در ﻟﺒﻨﺎن و ﻗﻄﯿﻒ و اﺣﺴﺎءﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﺑﺮادران ﻣﺪرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ص  ۱۲۱ـ .۱۲۵
 -٢اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ را از ﺳﺎلھﺎی  ۴۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﺮج ﺳﭙﮫﺮی
از ﭼﺮﯾﮏھﺎﯾﯽ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۲در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواک در
آﺑﺎدان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »از ﺟﺒﮫﮥ ﻧﺒﺮد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۳ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ.

۸۸۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﺮﺑﯽ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﺔ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ
»ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ـ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر« در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ در ﺳﺎل  ۵۳در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﯿﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد او ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﺑﻠﯿﺖ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﺪ و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻟﻨﺪن آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ھﻢ ھﻤﺮاه او ﻋﺎزم دﻣﺸﻖ ﺷﺪ .وی ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺘﻈﺮی را آورده و ﺷﻤﺎری از اﻓﺮادی را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺮده
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،در اﯾﺎم ﺣﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻃﯽ آن اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی
زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ١ .اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ دﻣﺸﻖ ﮔﺎه ﺑﺮای دﯾﺪار اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﺠﻒ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺮ روی ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ھﻢ از اﯾﺮان و از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻤﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ،ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ٢ .از دﯾﮕﺮ
ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ درﺑﺎره
٣
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم در ﺣﺞ ﺳﺎل  ۱۳۵۶داﺷﺘﻪ ،ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﺎرھﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ھﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وﯾﮋه ﺧﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﺮش اﻓﺮاﻃﯽ وی در ﺷﯿﻮۀ ﻣﺒﺎرزه و ﺣﺮﮐﺖھﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد ٤ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎری روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎم ﯾﺎد ﺷﺪه  ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ
از ھﻢ ﻣﺤﻔﻠﯽھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻗﻢ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ در ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ

 -١ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص ۱۱۳ـ  .۱۱۶ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ ﯾﺎ ﻧﻮارھﺎﯾﯽ از
اﻣﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ اﻣﺎم در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۴ص .۴۶۱
 -٢اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ از اﯾﺮان ،ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯿﻘﺎت ،ﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۵۰ص ۱۴۶ـ .۱۵۲
 -٤ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاش را در ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ص ۱۲۶ـ .۱۳۰
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ﺑﻮد؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺗﺤﺼﻦ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦ ﻣﺮی ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﮫﺮ ﺳﺎل
 ۵۶ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻮد ١ .از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی آﻧﺎن ﯾﮑﯽ ھﻢ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻣﯿﺜﻤﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،آزادی
ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد ٢ .اﺳﻨﺎد اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب در ﯾﮏ ﺟﺰوه ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و
در اﺑﺘﺪای آن ﺷﺮح ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ و ﻋﺰت اﻟﻠﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی اﻋﺘﺼﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درج ﺷﺪه و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﮔﺮوه روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻦھﺎی ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی
رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺘﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﮫﺎن ،از ﻣﺘﮫﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎواک ﮔﺰارش
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ داد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ از وی دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ٣ .آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪھﺎی
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻏﺮﺿﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ در داﺧﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
ﺟﺪی ﺑﻮد .ﺟﻨﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﮐﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ «.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺤﻤﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ۵۰در
ﺣﻮزه ﻗﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ از ﻃﺮف ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﺮوﻧﺪه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﺷﺮح ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎل ۵۲
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد دارد.

 -١ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺗﺤﺼﻦ و اﻋﺘﺼﺎب را از زﺑﺎن ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص ۱۴۲ـ .۱۴۵
 -٢در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ آزادی ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻠﯽ
ﺟﻨﺘﯽ در ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص .۱۴۶
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ش  ،۳۷ص .۳۱۶ ،۳۰۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

۷ـ ﻓﻌﺎﻻن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺎم در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﺠﻒ ،ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﺳﺘﻪای از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺟﻮان از
ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎﯾﺎن دﻋﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﭘﻮر ،و ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ زﯾﺎرﺗﯽ )روﺣﺎﻧﯽ( ﻧﯿﺰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ،ﮐﺎرھﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ آن در اروﭘﺎ
و اﯾﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد )دوازده ﻣﺤﺮم( ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺟﮫﺎد اﮐﺒﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه ﺟﺰوه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ آن را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ( .آوای اﻧﻘﻼب ،دروس ﻓﯽ اﻟﺠﮫﺎد و اﻟﺮﻓﺾ،
ﻣﻮﻗﻒ اﻻﻣﺎم اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻦ ھﻨﺎ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،و ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺎهھﺎی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎ ل ۵۷در دو ﺟﻠﺪ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن دوازده ﻣﺤﺮم از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﻮرات اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎرۀ روﯾﺪاد ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد و ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪھﺎی آن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﻀﺎی »اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در اروﭘﺎ« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﮐﺎرھﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺟﻨﺒﺶ دﺳﺖ ﮐﻢ در دو دﻓﺘﺮ ﺣﺎوی
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ﺑﻮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ
و ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
۸ـ ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺤﺪود ،ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯽﻧﺎم

در ﮐﻨﺎر ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﯾﺎد ﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان
و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ در ﺷﮫﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ھﯿﭻ
ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ در ﺗﮫﺮان
ﻣﺆﺳﺴﮥ )ﻣﺪرﺳﻪ( رﻓﺎه )ﺗﺄﺳﯿﺲ در  (۱۳۴۶ﺑﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
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ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ دھﯿﻢ :اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای از ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ :رﺟﺎﯾﯽ ،ﺑﺎھﻨﺮ ،ھﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ اﺧﻮان ،ﻣﺤﻤﺪ دروﯾﺶ ،ﺟﻮاد رﻓﯿﻖ
دوﺳﺖ ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺷﻔﯿﻖ ،ﻣﮫﺪی ﻏﯿﻮران ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮫﺪﯾﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۵ش
زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه ،در ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﺗﻨﮫﺎ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه و وﯾﮋه دﺧﺘﺮان ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺖ .وی ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهھﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای اﻣﺎم ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .وی ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از :ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺑﺎھﻨﺮ ،رﺟﺎﯾﯽ ،ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ اﺧﻮان ﻓﺮﺷﭽﯽ ،ﻋﺒﺎس آﺳﯿﻢ ،ﻋﻼء ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ
١
اﻟﻠﻪ ﺷﻔﯿﻖ ،ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد رﻓﯿﻖ دوﺳﺖ ،و ﻣﮫﺪی ﻏﯿﻮران.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮران
)دﺧﺖ( ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ ٢ .وی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ راھﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ھﻤﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ،ھﻤﺴﺮ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و ﺟﺰو ﮐﺎدرھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ! ﺣﻮری )ھﺎﯾﺪه( ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮاھﺮ وی
ﻧﯿﺰ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )و ھﻤﺴﺮ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در ﻣﺮز اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ٣ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺣﺴﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﻮری ﺑﺎزرﮔﺎن )ھﻤﺴﺮ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ(
آن زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد) .از ﭘﺮوﻧﺪه وی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ(.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻈﺮﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪاﻧﯽھﺎ ﺑﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ...ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ در درس رﯾﺎﺿﯽ و ورزش ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .در درس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ درس
ﻣﯽدادم ،ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ورﻗﻪھﺎ آورده ﺑﻮدﯾﻢ :اﻧﺴﺎن ﺑﺎش،
ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ،راه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ و در اﯾﻦ راه ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﺪ ...ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ )ﺑﺎزرﮔﺎن( ﺑﺎ
 -١ﺧﺎﻃﺮات اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ،ص ۱۳۹ـ .۱۴۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۳۰۳ـ .۳۲۵ ،۳۰۴
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ص ۳۵۰ـ .۳۵۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ و ﻓﺮاری ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺪهای از ﻣﻌﻠﻢھﺎ و ﺷﺎﮔﺮدھﺎ در
١
ﯾﮏ ﺷﺐ در ﺳﺎل  ۵۲دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ.
رﻓﻌﺖ اﻓﺮاز ﺟﮫﺮﻣﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻣﺘﯿﺎز دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر ﺷﺪ و
ﺧﻮد دروس ﻋﺮﺑﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮاھﺮش ﺑﮫﺠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﯿﺎت و
ﺟﺒﺮ و ھﻨﺪﺳﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و اﯾﻨﮑﻪ
»ھﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه و ھﻢ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻓﺮزﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮد« ﺑﻪ اراﺋﻪ دروس
اﺳﻼﻣﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﻣﺪرﺳﮥ رﻓﺎه ﺑﭽﻪھﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،دﯾﻨﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ و آ ﮔﺎه ﺑﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ ..از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﻠﻢھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه،
دارای اﻓﮑﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﮐﻼس درس و
در ﮐﻨﺎر درسھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ھﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮران ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺶ ﺧﺎﻧﻢ زھﺮا
ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺮ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻈﺮﺧﯿﺮ و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﻘﺪم
از دﺑﯿﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل اول ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﺮای
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪﻧﺪ .در دﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﺮم رﻓﻌﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢھﺎ راﺑﻌﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن و
٢
ﻣﻨﯿﮋه ﺑﻮﺳﺘﺎن از ھﻤﮑﺎران وی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ھﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﭽﻪھﺎ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻮن در ﺧﺎﻧﻮاده ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ )از داﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮادرھﺎﯾﻢ( زﯾﺎد
داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻦ از دوازده ـ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدم ،زﯾﺎد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ...ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ و ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ٣ .ﺧﺎﻧﻢ زھﺮا
ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﻓﺎه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﻢ از ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎھﻨﺮ و ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎزرﮔﺎن و رﻓﻌﺖ اﻓﺮاز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮد
٤
در ﺳﺎ ل ۵۲در ﭘﯽ ﻓﺮار ﺑﺎزرﮔﺎن دارد.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص ۲۶۳ـ .۲۶۴
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ،ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز ،ص ۵۰ـ .۵۲
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۶۶
 -٤ھﻤﺎن ،ص ۲۶۶ـ .۲۶۷

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻟﻮ
رﻓﺖ و آﻗﺎی رﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ و دوﻟﺖ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
١
ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺎﺑﺪزاده ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﮫﺪﯾﻪ ،ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ ،ﻧﻘﻮﯾﻪ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﺣﺴﻨﯿﻪ و ...در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوھﺎی
٢
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻨﻔﺮد ،ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎل ۴۸
ﺗﺎ  ۵۷در ﺗﮫﺮان ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮد .در ﻣﺴﺠﺪ اﺧﯿﺮ
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎھﻨﺮ ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٣ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻨﻔﺮد،
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز ،ص .۵۴
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از آﻣﺪن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻋﺎﺑﺪزاده و وارد ﺷﺪن
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﮫﺪﯾﮥ ﻋﺎﺑﺪزاده ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ،ش ) ۵آذر  (۷۰ص  ۶اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﻪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻠﯽ رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ آن ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﯿﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮده و ﻣﺪرک ھﻢ ﻣﯽداد ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر دﯾﻦ ـ ﺗﺮﺑﯿﺖ ـ داﻧﺶ در
ﺳﺎل  ۱۳۴۵ش آﻏﺎز ﮐﺮد .در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﮫﺪ آن
روزﮔﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،و آﻗﺎﯾﺎن
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای و واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺷﺘﯿﺎن اﯾﻦ
دﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
 -٣ﮔﺰارشھﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎواﮐﯽھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ،داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ ،اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل وﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ ﮔﺰارﺷﯽ از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﮥ ﺑﻌﺪ ،روی ﻣﻨﺒﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درس ﻗﺒﻠﯽ را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده ،آن را ﺑﺎزﮔﻮ و از آن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ .ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ آن ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۱۷۲ـ  ۱۷۳در آن ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺖھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و
اﻋﺘﺮاض ﻣﺮﺣﻮم رﺟﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آنھﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ و

۸۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
راهھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ را
اﻃﺮاف ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺒﺎدۀ
ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه و ﺣﺲ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻨﺜﯽ و ارﺿﺎء
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ و دوﻟﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ،اﯾﻦ ﻣﺬھﺒﯽھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ در ﺗﺸﯿﻊ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ آن ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮ روی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ،ﺗﺸﺨﺺ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه ﺷﺪ .ﺳﺎواک ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ
ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا در اﯾﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﻻزم
ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ از ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت
ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن
و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺷﺘﻪ رھﺒﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﺳﭙﺮد.
ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ از ﮐﺎﻧﻮنھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﺣﻮادث ﺧﺮداد  ۴۲ﺑﻮد؛  ١اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮی در اواﺧﺮ دھﻪ  ۴۰و دھﮥ  ۵۰ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن زﯾﺎدی را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺳﺎل ۵۱ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در
ﮔﺰارشھﺎی ﺳﺎواک ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺲ از
»ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﻣﻨﮫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آن ﺷﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺒﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و درﺑﺎره
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻨﺠﺎ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .ھﻔﺘﮥ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺆال ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ در ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را رد
ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺘﺎب »ﭘﺲ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ« ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ آن ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﻈﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ھﻤﺎن ،ص .۳۲۷
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۱۰۹
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎدت ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۲۹۸ـ  .۲۹۹اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺷﮫﺎدت« را در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺰﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن،
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ رﻓﺖ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۵۶ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی
ﮐﻨﯽ  ١و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص  .۱۴۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد
ﭘﺮوﻧﺪھﺖ آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ) (۱۳۸۶ﺣﺎوی ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی
ﮐﻨﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎواک اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ را »ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ و
ﻋﺪهای ﻃﺮﻓﺪاران اﺣﺰاب و دﺳﺘﺠﺎب اﻓﺮاﻃﯽ داﻧﺴﺘﻪ« و آن را ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او را در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ وی در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۴۵روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ درﺳﺖ دﯾﻦ را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﺮاﻗﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﻊ
روﺷﻦﮐﺮدن و ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن و اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮐﺲ زﯾﺎد ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،ﻣﺮدم را ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص  (۲۱ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ »زن
روز« در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه و از ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ
)ص  (۲۵اﯾﺸﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره دارد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارای ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ص  (۳۱در اداﻣﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ ،اﺣﻤﺪ
ﺻﺎدق ھﻢ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ )ص  (۳۲ﮔﺎھﯽ ھﻢ اﺣﻤﺪ ﺻﺎدق
ﺧﻮدش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد )ص  (۷۹ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮیھﺎ و
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮده ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
دﯾﮕﺮی در آﺑﺎن  ۴۵ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .ﯾﮑﯽ ﺣﺠﺎب زن ،ﯾﮑﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺎوی زن و ﻣﺮد و
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ )ص  (۴۲ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی
ﻣﮫﺪوی ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻀﺮات اﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«)ص  (۴۶ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﺑﺮادرزاده آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل او را ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻓﻠﻮت زدن ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ) .ص ۴۹ـ(۵۰
ﺑﺤﺚ از ورزش و ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﻓﻮﺗﺒﺎل ھﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ـ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻇﮫﺎر ﺷﺪه از ﻃﺮف وی آﻣﺪه اﺳﺖ )ص  ۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰۷و( ...
ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﮔﺰارشھﺎی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
در ﭘﺮوﻧﺪه وی ھﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺒﺤﺚ »اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ«
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ از آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ )ص  ۹۷ ،۸۸ ،۸۶ ،۸۲و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ( .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی
اراﺋﻪ »ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »اﺳﻼم دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ھﺮﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد« .در ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﺮﻣﺖ
ﺑﮫﺮهھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﻮای اﻣﺎم از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﻮلھﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻨﺪوقھﺎی ﺗﻌﺎون و
ذﺧﯿﺮه ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﺮزاده و ﻏﯿﺮه ﺑﮕﺬارﻧﺪ )ص  (۱۹۷ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﺎن ﻓﺮد ـ
اﻗﺘﺼﺎددان ﮐﻪ اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاوان از وی ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ـ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ در ﺳﺎلھﺎی ۴۵ـ  ۴۷در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .از ﮔﺰارش ﺳﺎواک روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ھﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ ) ص  (۸۹در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ھﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آن ﺟﺸﻦھﺎ ﮐﻪ در ﻣﮫﺮ  ۵۱ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪی اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ ) .ص ۲۳۸ـ  (۲۴۰آﻗﺎی
ﻣﮫﺪوی ﯾﮑﺒﺎر در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۲دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺎواک ﺑﺎ ارﻓﺎق وی را آزاد ﮐﺮده ﺑﻪ او ھﺸﺪارد
داد» :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺠﺪدا روﯾﻪ ﺧﻼف ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم و ﺗﺴﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ آن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ را
ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ...ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ درﺑﺎره وی اﻏﻤﺎض ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ) «.ص  (۲۶۹در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎ ھﻨﺮ ،آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺎﻣﻨﻪای و روﺣﺎﻧﯿﻮن دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در دورهای ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺑﻮد ،اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﮔﺎه ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ )ص (۳۲۷در
اﺳﻔﻨﺪ  ۵۳ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺗﮫﺮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮوهھﺎ و دﺳﺘﺠﺎب ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﻀﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ« )ص  (۲۳۱در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۴ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺷﺪت روی
آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه و دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درﺑﺎره
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ وی داده اﺳﺖ )ص  (۳۴۵ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﺑﻮد و داﺳﺘﺎن ارﺗﺪادآﻧﺎن روی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .وی در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﮫﺮ  ۵۴ﮔﻔﺖ :ﻋﺪهای از ﺟﻮانھﺎ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺖ ﮔﺮه ﮐﺮده ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﻣﺒﺎرزات اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اھﻤﯿﺖ ﺑﺪھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﮐﻪ اول ﻣﺒﺎرز اﺳﺖ
ﻧﻤﺎز را ﺧﯿﻠﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽداده اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻇﮫﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اوﻻد ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺑﯽﻧﻤﺎز ﺷﻮﻧﺪ«) .ص  (۳۵۷آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ در ھﻤﺎن ﻣﮫﺮ ۵۴
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﻮﮐﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ )ص  (۳۷۰اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ
زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ اﺗﮫﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد )ص ۳۸۷ـ (۳۸۸
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ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪھﺎ در ﻣﻨﺰل ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻗﺮار داﺷﺖ ،در ﯾﮏ دوره از ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﮫﻢ ﺷﮫﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ١ .ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل  ۵۰ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ درآﻣﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻄﮫﺮی ،اﻓﺮادی ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺧﺰﻋﻠﯽ ٢ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ
و اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٣ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺮھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﻮاﻧﺎن آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ٤ .ﺳﺎواک در ﺑﮫﻤﻦ ۵۱
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ
ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﻮد ،اﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺠﻮاد اﺳﺖ و در آن ﻣﺤﻞ ﻋﺪهای ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ٥ .ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ ھﻢ
٦
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی و از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی اﻣﺎم ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﻧﻮ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ،
اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺎدی در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎواک در ﺑﻮﻟﺘﻦ وﯾﮋه ﺧﻮد در دی ﻣﺎه  ۵۶از ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎرﮐﺮد
ﻣﺴﺎﺟﺪ رخ داده ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻟﮕﻮ ﻗﺮار
وی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد در آﺑﺎن  ۵۶آزاد ﮔﺮدﯾﺪ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی در ﻣﮫﺮ
ﺳﺎل  ۵۷ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﺖ ﺑﻮد )ص ۴۲۶ـ  (۴۱۷آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از وی ﻧﻮزدھﻢ دی ﻣﺎه
 ۵۷اﺳﺖ) .ص .(۴۳۰
 -١درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺴﺠﺪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،رﺿﺎ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۸۰ ،ﮔﻮﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎواک درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ
اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص ۱۲۷ـ .۱۲۸
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻔﺖ ھﺰار روز ،ص ۴۷۲ـ .۵۰۰ ،۴۸۷ ،۴۷۹
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ص ۱۲۲ـ .۱۲۳
 -٥ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻌﺜﺖ ،ص .۶۷
 -٦ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۱۳۱

۸۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دادن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮔﺮدد
ﮔﺮوھﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺣﯿﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺮورش دھﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﺮﺻﻪ وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ «.در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ† اﺷﺎره و از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺮودﺧﻮاﻧﯽ ﺑﭽﻪھﺎ در آن
١
ﻣﺤﻔﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮاﻟﯽ ﺗﮫﺮان ،در دھﮥ  ۵۰ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺤﺪود و
ﻣﺤﻠﯽ زﯾﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
آﻣﻮزشھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎوشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ دﻣﺎوﻧﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی،
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧﻮروزی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻔﺮی و روح اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺲ
آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﻣﯿﻼد ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ÷ و ﺳﻮﮔﻮاری و
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﮑﺎر و رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ٢ ،ﺣﻠﻘﺎﺗﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﻧﻘﻼب ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎل  ۵۷ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮھﺎی ﻋﻤﺪه آن ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در
ﻧﮫﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ھﺎدی رھﻨﻤﺎﻓﺮ ھﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﯿﺰ
ﻋﺼﺮھﺎی ﺟﻤﻌﻪ در آن اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎرزان اﻋﻢ از روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
زﻣﯿﻨﮥ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺘﺸﮑﻞ ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد،
روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻗﻢ ،در اﯾﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ
 -١اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۷۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص ) ۲۲۷و ص ۲۵۶ ،۲۲۹ـ  (۲۵۷و در ﺣﺎﺷﯿﮥ ص ۲۲۷
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺎﻃﺮات اﻟﻮﯾﺮی.
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و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .از اﯾﻦ دﺳﺖ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ۴۳ﺗﺎ  ۵۷ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺖ ،و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ و
ﺑﺮادرش رﺿﺎ ٢ ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽداد .از اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه وی در
ﺳﺎواک آﻣﺪه ،ارﺗﺒﺎط وی را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺒﺎرز آن روزﮔﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ
٣
آورد؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دورانھﺎ را در زﻧﺪان ﺷﺎه ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
ﭘﺎﺗﻮق اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪارس ﺗﮫﺮان از ﺟﻤﻠﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ،
رﺟﺎﯾﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺰ
ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ٤ .ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﮥ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
ﺳﺎواک در ﺳﺎل  ۵۰ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎن ھﻤﻔﮑﺮ

 -١ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را از زﺑﺎن ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در »ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی« ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۰ ،
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۳۳۱ـ  .۳۳۴ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﯿﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ھﻤﮑﺎری
ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﻤﺪ و رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎسھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﮫﺮام آرام را ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت۱۳۷۸ ،ش.
 -٤ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک از اﺟﺮای ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ،در اﯾﻦ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﺷﮫﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ،ص ۹۲ـ ۹۴در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮔﺰارشھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از رﺧﺪادھﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
داﺧﻞ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل از ﺳﺎل  ۱۳۳۵ش
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .ﺷﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺻﺺ ۸۵ـ .(۸۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

رﺟﺎﯾﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﺳﻨﺪی از ﺳﺎل
 ۱۳۴۱در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺻﺎدر
ﮐﺮده و ذﯾﻞ آن ﻧﺎم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،اﺣﻤﺪ آرام ،اﺣﻤﺪ راد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﻔﺮوزی  ٢و ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
رژﯾﻢ داﺷﺖ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺪرزﮔﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ،از
ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و در ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺼﻮر ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن اﺻﻠﯽ و ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪھﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺪاد،
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ﮔﻮﺷﻪای از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ٣ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺮوﻧﺪه وی ،داﻣﻨﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری او را
ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان و ﺧﻠﻮص ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽاش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی دوم ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل
 ۱۳۵۷ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﮔﺮﯾﺰ از دﺳﺖ ﺳﺎواک ،در ﺗﮫﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪ و در
درﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ٤ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
روﺷﻦﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮ آﻣﺪ ،ﻧﻪ در اداﻣﮥ
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻋﻢ از ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭙﯽ ﯾﺎ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺷﺒﻪ ﻣﺬھﺒﯽ .اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ،ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ در ﺟﮫﺖ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن آن ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی آرام و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺗﺎ آﺛﺎری ﭘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی و در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻤﺘﺮ ،آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ص  .۲۵۷در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت آن در ﺳﺎل
 ۱۳۵۰دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ھﻤﺎن ،ص .۲۴۹ ،۲۴۴
 -٢وی از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺳﺎلھﺎ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل و دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺎه ﺑﺎ وی ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ ﻧﺎم اﻧﺪرزﮔﻮ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ ...ﺷﮫﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
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ﻣﺬھﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری و ﺑﺎھﻨﺮ ،ﭼﻪ در
ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻨﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﺑﺮ
داﻣﻨﮥ ﻧﻔﻮذ ﻣﺬھﺐ در ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻧﮕﺮش ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ داﺷﺖ؛ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻏﻠﻂ ،راه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪای ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﻠﻮص اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﯾﻨﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و در
ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﭘﺮﺷﻮر دﯾﻨﯽ درﮔﺴﺘﺮهای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ،ﺑﺎ ﺗﻼش اﻣﺎم و در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﻘﻼب اﺻﻼح ﺷﺪ؛ اﻣﺎ آﺛﺎر ﺳﻮء آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮی،
ﺣﺘﯽ ھﻨﻮز ھﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی ﺑﻌﺪی و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮوهھﺎ را
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻨﺪ .اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۳و ﺑﻌﺪ از آن دوره ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان اﻋﺪام ﺷﺪه و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻋﻢ از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺧﺪادھﺎی ﺧﺮداد  ۴۲ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺴﺄﻟﮥ
١
آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ«.
از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻈﺎم رﺑﻮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺎون اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﻢ را داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ،در

 -١ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﻋﻠﻢ ،ج  ،۴ص .۱۲۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۵۵زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪھﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﺮوف و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺷﮫﺮھﺎ و ﯾﺎران
و اﺻﺤﺎب آنھﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺻﻨﺪوق
ﺗﻌﺎون اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ ،در ﺣﺠﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده وامھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ﺧﻮد از ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﻗﺴﺎط آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺳﮫﻢ اﻣﺎم÷ ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﮐﺎﻧﺎﻟﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ
٢
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
در واﻗﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﯾﺶ از آن ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪی از اﯾﻦ اﻣﻮال را ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺟﺎزه داده و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی اﺟﺎزۀ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ را ﺑﺮای ﺻﺮف وﺟﻮھﺎت
ﺟﮫﺖ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
٣
داده ﺑﻮد.
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ ھﻢ در ﺗﮫﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺬب ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮی از ﺟﻠﺴﺎت
دﮐﺘﺮ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان در اواﺧﺮ دھﻪ ﭼﮫﻞ ﯾﺎد ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ وی )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ( در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی را ﺑﺎ اﺳﻼم و
ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ در اﯾﻦ دوره آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی وی ،ﻧﻮ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ و اوﻟﯿﻪ
ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽزد ،اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻃﺎﻏﻮت ھﻢ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻌﺪھﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮫﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد،

 -١وی در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ
از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﻮ داد ،او ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .درﺑﺎره او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺬرھﺎی ﮔﻠﮕﻮن ،ص ۱۵۵ـ.۱۵۶
 -٢ﻗﺼﻪ ﺳﺎواک ،ص .۴۶۰
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ ،ص .۲۰۹
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در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری در ھﻔﺖ ﺗﯿﺮ  ۶۰ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ و آن
١
زﻣﺎن در ﺟﻠﺴﺎﺗﺶ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد.
ب :ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﻔﺼﻞ از روﺣﺎﻧﯿﺖ

دﺳﺘﮥ دوم ،ﮔﺮوهھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻗﺎن و آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻓﮑﺮی
ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻮری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ در دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ورودی آوردن ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﻣﻘﻮﻟﻪھﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
۱ـ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن

ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻃﻠﺒﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم اﮐﺒﺮ ﮔﻮدرزی ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮐﺒﺮ ﮔﻮدرزی
اھﻞ ﻟﺮﺳﺘﺎن ـ روﺳﺘﺎی دوزان در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻟﯿﮕﻮدرز ،ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻤﯿﻦ و اﻟﯿﮕﻮدرز ـ
ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮد ،ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﻮﭘﺎن زادۀ آزاده« ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وی در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه )در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ  ۱۳۳۸ﻗﯿﺪ ﺷﺪه( ،در
ﺳﺎل  ۵۱ﯾﺎ  ۵۲ﻋﺎزم ﺧﻮاﻧﺴﺎر ﺷﺪه و ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﻠﻤﯿﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻗﻢ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ .ﻣﺪﺗﯽ را در ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﮫﻞ ﺳﺘﻮن  ٢و
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮی ،ص ۲۹ـ.۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰۰ ،۳۳
 -٢آﻗﺎی اروﻣﯿﻪ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ آن وﻗﺖ ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﮫﻞﺳﺘﻮن ﺑﻮده و درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﻦ آﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮدرزی ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ درﺣﺠﺮه را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺖ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪ او را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،و زان ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻃﮫﺮاﻧﯽ رﻓﺖ .آﻗﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﺟﻨﺎق ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ
ﺳﻌﯿﺪ ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮫﻞﺳﺘﻮن ـ و ھﻤﮑﺎر وی ﺑﻮده از آﻣﺪ و ﺷﺪ ﮔﻮدرزی ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده و
از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﺎﻣﻪﮔﺬاری ﮔﻮدرزی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮدرزی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮدرزی،
ﻗﺪری او را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص ) ۴۹ﺣﺴﻦ آﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ )ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻠﺴﺘﻮﻧﯽ ،م  ۲۷رﺟﺐ  (۱۳۳۷از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دروس
ﻃﻠﺒﮕﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۷۰ق ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ .ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺗﮫﺮان
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .آﺛﺎری درﺑﺎره ﻏﺪﯾﺮ و ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا )س( دارد .وی در  ۲۱دی ﻣﺎه  ۱۹) ۱۳۷۴ﺷﻌﺒﺎن
 (۱۴۱۶درﮔﺬﺷﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﭙﺲ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۶آﻧﺠﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮک
ﻧﻤﻮده و از ﻟﺒﺎس ﻃﻠﺒﮕﯽ ھﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻋﻼوه ﺑﺮ درس ﻃﻠﺒﮕﯽ ،درس ﺟﺪﯾﺪ را
ھﻢ ﺗﺎ ﮐﻼس  ۱۱ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮدرزی در ﺳﺎل  ۵۶ﮐﻼسھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮫﺮان )ﻧﺎزی آﺑﺎد،
ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ،ﻗﻠﮫﮏ ،ﺟﻮادﯾﻪ ،و ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺟﺬب ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ھﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﻀﺎی آن ﺳﺎلھﺎ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی
اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﮔﻮدرزی ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮآن را در آنھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﮫﺎدی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻮش ،ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﯿﮥ ﺧﺰاﻧﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ رﺿﻮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺗﺎﺑﮏ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ
ھﺎدی و ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻤﺴﻪ ﻗﻠﮫﮏ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ھﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ در آن ﺑﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺪان رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻮد و اﻓﺮادی
را در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺟﺬب اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺮد.
ﮔﻮدرزی ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن را در درون ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮآن ﺗﺄﺳﯿﺲ و رھﺒﺮی ﮐﺮده ،از
ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و وارد ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﺠﺰ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺖ
ﺗﺎ ﻋﺎزم اروﭘﺎ ﺷﻮد ،و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮیاش را اﻧﺘﺸﺎر دھﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪن
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺳﻼحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ از ﭘﺎدﮔﺎنھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ـ از ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ ـ
وارد ﻓﺎز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ...اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﮐﻪ
ﻋﻘﺪۀ ﻣﺒﺎرزه داﺷﺖ ،ﭼﻮن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺒﺎرزه ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ روی آورد .ﮔﻮدرزی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن روﺣﯿﺎت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۵ـ ۵۷را داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآن ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن را آﺧﻮﻧﺪﯾﺴﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺣﺴﻦ اﻗﺮﻟﻮ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد :ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﻠﮫﮏ ،ﺟﻮادﯾﻪ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن؛ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ او ﺑﭽﻪھﺎی ﺟﻮادﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﭽﻪھﺎی ﻗﻠﮫﮏ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪھﺎ
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﮫﻤﯽ در
ﻣﺒﺎرزات داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ را در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮫﺮان ،از ﺧﯿﺎﺑﺎن
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ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮی ﮐﻦ و ﻗﻠﮫﮏ ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وی از ﮔﻮدرزی
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮزﺳﺘﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ و ﺟﺰوات
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺎھﻮ و روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺷﯿﻌﻪ( را ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺑﻪ
١
روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻮدرزی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوات ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﺗﺮورھﺎی ﺳﺎل  ۵۸درﮔﯿﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺮور ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .در  ۱۸دی ﻣﺎه  ۵۸دﺳﺘﮕﯿﺮ
و در  ۳ﺧﺮداد  ۵۹ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﺷﺪ .در اﯾﻦ روز ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮآت ،ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮑﺮی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﮓ ،و ﺣﺴﻦ اﻗﺮﻟﻮ ھﻢ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ ھﻢ در زﻧﺪان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎن روی دوش اﮐﺒﺮ ﮔﻮدرزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪ واﺣﺪ،
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ،ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم ،ﻋﻠﯽ اﺳﺪی و ﺑﮫﺮام ﺗﯿﻤﻮری زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﺤﺪی در اروﻣﯿﻪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮور ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد .ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮑﺮی ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮآت زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺴﻦ اﻗﺮﻟﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﻮاﻧﯽ ،اﻣﯿﺮ ﻓﻌﻠﻪ ﻧﻮﺗﺎش
و ...زﯾﺮ ﻧﻈﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻓﺮﻗﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺟﻮان  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ
)ﮔﻮدرزی ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۳۸ﯾﺎ  (۱۳۳۵ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ ﺟﺰء ﻗﺮآن ،ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺟﻠﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺮای
ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺣﯽ دو ﺟﻠﺪی داﺷﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮح دﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ و
ﺟﺰوهای دﯾﮕﺮ در ﺷﺮح ﺧﻄﺒﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ دارد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺘﺎب
ﭘﺮﺣﺠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﻧﻮﺷﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت آنھﺎ ـ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ـ از ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﮔﻮدرزی ،ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ( .اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر وی ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ
ﻣﻌﻠﻢ )ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد( ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎﺑﯿﮓ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮآت )ھﺮدو
داﻧﺸﺠﻮ( ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن در آﻏﺎز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﮫﻔﯽھﺎ ﺷﮫﺮت داﺷﺖ و
ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻗﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .رژﯾﻢ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﺳﺎل  ۵۶و ﻓﺰوﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺿﻌﯿﻒﺷﺪن ﺳﺎواک ،ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺰارش ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنھﺎ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮآن ﺑﻮده ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن
دارد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎم و ﻧﺎدر ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :رھﺒﺮ ﮔﺮوه ﮐﮫﻔﯽھﺎ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮدرزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪھﺎ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻤﺴﻪ ،ﺣﺪود ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﻨﺠﻪای و آﺷﻮری ﻧﯿﺰ از
ﮐﺎدرھﺎی ﮔﺮوه ﻣﻮﺻﻮف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺷﺮﮐﺖ
آﻧﺎن اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ و ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﺷﻮری از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوه
ﮐﮫﻔﯽھﺎ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد وﺣﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
١
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪا ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮑﺮی،
ﮐﻤﺎل ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ و ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ .ﻋﺴﮑﺮی ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ۵۵ﺑﺎ ﮔﻮدرزی ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .در واﻗﻊ ،وی ﻧﻔﺮ
دوم ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده
ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه از ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی از دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺶ در زﻧﺪان ﺧﺒﺮ داده و اﯾﻨﮑﻪ
اﺻﺮارداﺷﺖ اﻋﺪام ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه را او ﺟﺬب ﮐﺮده و
٢
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻌﺪ از آن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی روز
ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺪهای را در ﺷﻤﺎری از ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﮫﺮان ،ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ ﻣﺪرﺳﮥ ﺟﮫﺎن آرا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎن آن )از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ و ﺣﺴﻦ
ﻧﻮری ﮐﻪ دوﻣﯽ از ﺗﺮورﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻮد( ﺟﺬب ﻓﺮﻗﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ُ
ﮔﻮدرزی ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻔﺘﺢ
روﺑﻪرو ﺷﺪ .ﻣﺴﺠﺪ رﻓﻌﺖ ھﻢ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻟﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎن
 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺎج ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ص .۲۷۱
 -٢ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص ۳۷ـ .۳۹
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ً
ﺑﻮد .ﮔﻮدرزی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮐﺎر ﻧﺸﺮ ﺟﺰوات ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺳﺨﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﻐﻠﻮط و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .در ﻧﺸﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۰ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻮدرزی از ﺳﺎل » ۱۳۵۰در ﺟﮫﺖ راھﯿﺎﺑﯽ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻣﺘﻮن
اﺻﻠﯽ« ﺗﻼش ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی وی در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،از ھﻤﺎن
زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن )ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﻢ ﺻﺎدق داودی ﭼﺎپ ﺷﺪه( و ﺗﻔﺴﯿﺮ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰوات ﻓﺮﻗﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺮادر وی )ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری( ﺑﺎ ﮔﻮدرزی رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺘﻪ و آﻧﺎن
اﯾﻦ ﺟﺰوات را ﺑﺮای او ﻣﯽآوردهاﻧﺪ ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را از آن روی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﻞھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎزﻣﺎن آنھﺎ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺿﻌﻒ ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن آن ﺧﻼء
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺚھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻼم و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه »ﺧﻼﺻﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﺮاﺳﺮی و
داﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻀﺎدھﺎ و راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ« ٢ .ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﻧﺪﯾﺸﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮدات دردل اﯾﻦ ﺗﻀﺎدھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻠﻪ ﮐﻪ
ﻧﻘﻄﮥ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﮑﺮات اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ
آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب اداﻣﻪ دارد .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﯿﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »روز ﺗﺤﻘﻖ
اﺳﺘﻌﺪادھﺎ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ٣ .آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
»ﭘﺲ از دﯾﺪ ﮐﻠﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺳﻌﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ،و از دﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ

 -١ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۳۴
 -٢ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،ص .۴
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۹۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻧﻘﻼﺑﮕﺮان ﺗﻮﺣﯿﺪی ،آن را ﻧﮫﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ و داﻣﻨﻪ دارﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ
١
اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﻣﺮﺟﻊ ھﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ«.
اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻗﺎن ،ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اوﻟﯿﻦ
اﻋﻼﻣﯿﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﭘﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ٢ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ
ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻄﮫﺮی ـ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر،
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺮار دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،اﻣﻀﺎﯾﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره،
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺪور آن اﻃﻼﻋﯿﻪ ،ﮔﻮدرزی اﻃﻼﻋﯿﻪای
ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و در واﻗﻊ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ارﺗﺠﺎع و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺪرن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺎزرﮔﺎن ،آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﺎﺻﻞ زﺷﺖ اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ،آن ھﻢ در ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺷﮫﯿﺪان و در
اﺟﺮای اھﺪاف ﺷﻮم ﻧﻔﺎق ﭘﯿﺸﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ »اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۵۶/۹/۲۳و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺎزرﮔﺎن در آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ﺑﻮد و از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺴﺦ ھﺪف
ﺷﮫﯿﺪان و ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ آنھﺎ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد «.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺒﺎرات آن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﺑﻮر از
ﻓﺮازی دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ٣ «...در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر و ﻣﺮگ وی ،ﺑﺎز ﻓﺮﻗﺎن اﻃﻼﻋﯿﻪای داد و ﺿﻦ آن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮور اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﻌﺪی آنھﺎ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﯿﺎم ﻗﻢ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺻﺎدر ﺷﺪ و
آﻧﺎن ﺣﺎدﺛﮥ ﻣﺰﺑﻮر را »ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن« ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ،ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ در ﺟﮫﺖ »زﻧﺪهﮐﺮدن دوﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ« و اﯾﻨﮑﻪ »دﺧﺎﻟﺖ
ﺑﯽروﯾﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ را« ﺑﺎﯾﺪ »ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻋﻈﯿﻢ« داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ از ﻣﺘﮫﻢﮐﺮدن ﺗﻮ ﺑﻪ
 -١ھﻤﺎن ،ص .۲۸۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺮﻗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ج  ،۱ص ۸ـ .۱۱اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ﻓﺮﻗﺎن اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از آنھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻦ آنھﺎ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮﻗﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ دی ﻣﺎه  ۵۶اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﻧﻮاع ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ،دﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺰرگ و ﻓﻘﮫﺎی ﻋﻈﯿﻢ
اﻟﺸﺄن و ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر و وﻋﺎظ ﺷﮫﯿﺮ و ﻓﻀﻼی ﻓﻀﻮل ،ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ّ
وھﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺖ ﻓﺘﻮا
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎرت را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ...ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ«.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﻓﺮﻗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮﻗﺎن در
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .از آن ﭘﺲ ،ﮔﺮوه اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﺎرھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎن و ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرهاش در اﺳﻔﻨﺪ  ۵۶ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ذﮐﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ داﻧﺶ آﻣﻮزی از ﺳﻮی ﻓﺮﻗﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﮐﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺗﺎزه ،در ﺑﮫﻤﻦ  ۵۷ﺑﻪ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪ ١ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﺎن اﺑﺘﺪا رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را
ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ،اﻣﺎ از ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺷﺎه ﻣﻼﯾﻢ
ﺷﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺧﻮﻧﺨﻮاه ﺑﺸﻮد ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و
ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎ رھﺒﺮی اﻣﺎم زاوﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ٢ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻗﺎن در اﺳﺎس ﺑﺎور ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻧﮫﻀﺖ ﺗﻮﺳﻂ آن.
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﻓﺮﻗﺎن ﮐﻪ »روﺣﺎﻧﯿﺖ را از ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺎس« ﺑﺎﻃﻞ
ً
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﻗﺎن را ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن »ارزشھﺎی
راﺳﺘﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﺳﺮخ ﻋﻠﻮی ﺑﻮد« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای »آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻼم ﻋﻠﯽ از
اﺳﺎرت آﺧﻮﻧﺪﯾﺴﻢ« ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد! ﺑﺮای ﻓﺮﻗﺎن ،اﮐﻨﻮن ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺶ
ِ
َ َ ٰ ُ ٓ ْ َ َّ َ ۡ ُ ۡ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﮥ ﴿ف�تِلوا أ�ِمة ٱل�ف ِر﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ .[۱۲ :ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ  ٣و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی را
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺮﻗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ج  ،۱ص ۱۴ـ .۱۵
 -٢ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ  ،۸ص .۶۹
 -٣ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﭼﮫﺎر ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺮور ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺮﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻻﯾﻞ ﺗﺮور وی
را ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﺪۀ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻘﺶ وی در ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺷﻮرشھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن رخ داده ﺑﻮد.
ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺮﻧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن روزﮔﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪﯾﻦ و اﻋﺘﻨﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﯿﻊ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی وی درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﮑﺸﺪ!  ١اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﺧﻮﻧﺪﯾﺴﻢ
و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮداد  ،۴۲از ﻃﺮف او ﻃﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد« ٢ .ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺮور اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﺎ
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮده و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی آﺷﻨﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻧﺘﻘﺎدات
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻐﺾ
ﺷﺪﯾﺪی در ذھﻦ او ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ٣ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاﻣﯽھﺎی ﻓﺮﻗﺎن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
٤
ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻪ ﻧﻔﺮ را ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻗﺮﻧﯽ« )ﺻﺺ ۳۴۵ـ (۳۵۴
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ او را روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺘﺎب
اﺳﻼم :در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻔﯿﺪی وﺟﻮد دارد ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن آﺑﻮﻧﻪ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ )ھﻤﺎن ،ص  (۳۴۹در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ ،آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪهای ﺑﺮ رد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ )ھﻤﺎن :ص  (۳۵۰و درﺟﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای روﺿﻪ ﺧﻮانھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد و از ھﺮ ﻓﺮد ﺑﯽﺳﻮاد
ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی دروغ ﺳﺮھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻣﯽدھﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ روﺿﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻃﺮحھﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ھﻤﺎن ،ص  (۳۵۰و در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮان
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺳﻼم را ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ .ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ،ﺗﻨﺒﻠﯽ ،ﮐﻮﺗﻪﻓﮑﺮی ،و ﻏﺮور
ﺑﯿﺠﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ .اﺣﯿﺎء اﺳﻼم ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺳﺮوﺻﻮرت دادن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎ ،ﻣﻔﺎﺳﺪ و
وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ )ھﻤﺎن ،ص  .(۳۵۲ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ در ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮان ﭼﺮﻧﺪﯾﺎﺗﯽ
در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾھﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯽﺳﻮاد.
ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ھﻢ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺮاب و اﺳﻼم دارد اﯾﻦھﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﺟﺎت اﺳﺘﺎد ﭘﻮر داود و ﺗﺤﺮﯾﻒھﺎی او از
ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼم و زردﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺎد ﭘﻮر داود ﺑﻮد و اﺷﺨﺎص
دﯾﮕﺮ) .ھﻤﺎن ،ص  (۳۵۴و دهھﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ارﺟﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -١ﻓﺮﻗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ص .۲۳
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۲۴
 -٣ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۱۱۱
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۱۱۳

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮫﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﺎل
 ۵۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
دﻟﺒﺨﻮاھﯽ از آنھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ١ ،ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺟﺪﯾﺪی
را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵۷ﻣﺠﻠﺪات زﯾﺎدی از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ )ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن( و
آﺛﺎری ﮐﻪ از آنھﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺎﻃﺮ ،ﯾﺲ ،ﺻﺎﻓﺎت«» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﺣﺰاب ،ﺳﺒﺄ و ﻧﺠﻢ«» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻨﮑﺒﻮت و روم«» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﻘﻤﺎن و ﺳﺠﺪه« »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮری
و زﺧﺮف«» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺘﺢ و ﺣﺠﺮات«» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ دﺧﺎن ،ﺟﺎﺛﯿﻪ ،اﺣﻘﺎف«؛ »ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺳﻮرۀ ﻣﺆﻣﻦ و ﻓﺼﻠﺖ«» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن و ﻧﻮر«؛ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ
آنھﺎ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮑﯿﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎمھﺎی روی ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه )ﺟﻮاد ﺻﺎﺑﺮ( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ
ﻣﺮﯾﻢ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﻃﻪ )ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﯽ( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺑﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻌﺮاء ،ﻧﻤﻞ و ﻗﺼﺺ
)اﺣﺴﺎن ﮐﻤﺎﻟﯽ( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺰء ﺳﯽام )ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺒﺄ ﺗﺎ ﻧﺎس(
)ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ آل ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺣﺴﺎن ﮐﻤﺎﻟﯽ( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺰﻣﻞ ،ﻣﺪﺛﺮ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ،
اﻧﺴﺎن و ﻣﺮﺳﻼت )ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﮐﮫﻒ ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ ذارﯾﺎت و ق ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮازی از ﻧﮫﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﺷﺮح دﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ )ﻧﺎم دﯾﮕﺮش :ﭘﯿﺎم ﺣﺴﯿﻦ(؛ ﻓﺮوغ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ دو ﺟﻠﺪ؛ و
ﮐﺘﺎب »ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن« )ﺻﺎدق داودی ،ﻧﺸﺮ ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ ۳۲۰ص( ﻧﺸﺮﯾﺎت ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﮥ آﻧﺎن ) (۱۳۵۷ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻗﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ھﺴﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻮد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺟﺰوهای ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺿﻦ آن درﺑﺎرۀ آﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن
آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﯿﺪ »ﻓﺎن اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ذواﻧﺘﻘﺎم« ﻣﻔﺴﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﮐﻪ :ھﺮﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ،در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ .آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ در ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را در دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺠﺎرات رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ آﯾﻪ ﻗﺮآن را از روی
ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :درﺳﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪن اﺳﻼم) ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺷﺐ ۱۶
ﺧﺮداد  (۱۳۵۸ص .۳۴

۹۱۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان :دﻋﺎ ،ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪاﮔﻮﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن ،از ﺳﻮی ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه )ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ آل ﯾﺲ( ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮح ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ از ﻗﺮآن اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮآﻧﯽ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب
دوم ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن( )ﺑﻪ ﻧﺎم داود ﻗﺎﺳﻤﯽ( ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ
ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻗﺮآن درﺑﺎرۀ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﯾﻤﺎن و اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻏﯿﺐ اﻧﻘﻼب و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮫﻮد آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه و ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ آﯾﮥ دوم ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﻧﻘﻼب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺐ و ﺻﻼة ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ھﻤﻪ اﺻﻮل ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﻮﺣﯿﺪی در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻏﯿﺐ اﻧﻘﻼب در ﮐﻠﻤﮥ
»ﺻﻼة« ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ٢ «.ھﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺣﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :وﺣﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻠﯽ آن ،ھﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺟﻮدی و
ﻣﺪار ﺗﮑﺎﻣﻠﯿﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم آن اﻧﻔﺠﺎر دروﻧﯽ و درد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٣ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
٤
ﮐﺘﺎب ،ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ در ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن آﺛﺎر ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﻗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﺎن ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ روی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻓﺮاوان ﮐﺮده ،ﻣﺮﺗﺐ ھﺸﺪار ﻣﯽداد و از
اﺗﻔﺎق ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻏﯿﺐ و ﺷﮫﻮد اﻧﻘﻼب را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزد .ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺴﺘﺮدۀ
اﯾﻨﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل  ۵۵و  ۵۶ﻣﻮﺟﯽ از ﺑﯿﻢ و ھﺮاس را در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ داﻣﻦ زد؛ ﮔﺮﭼﻪ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ورود ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه ،اﺟﺎزۀ ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺪاد؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻗﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎب اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ
 -١اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ،ص .۸۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۱۶
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۹۰ـ.۹۱
 -٤ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎری
اﺳﺖ ،ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺪﯾﻢ و ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮآﻧﯽ،
ص .۲۰۹

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺷﻮد .اﻟﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻓﻼح ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ﻧﺎم
ﻓﺮﻗﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻗﺎن از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﮫﺮی آﻧﺎن را از ﻓﺮﻗﺎن
ﺟﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی در ﻧﺠﻒ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی را در اﯾﺮان ﺑﻪ وی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺎم آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﻟﻮﯾﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای او ﺛﻘﯿﻞ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ
١
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺲ اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎم وﻗﺘﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺳﺮاغ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی از دﯾﺪاری ﮐﻪ ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﺎ اﮐﺒﺮ
ﮔﻮدرزی داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آنھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻣﺮوزی اﺳﺖ و ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﺎ روح ﻗﺮآن ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ ،ﮔﺮگ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮای ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺮاب را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و »اﻣﺎم« را رھﺒﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ
١
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ٢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮآﺷﻔﺖ

 -١ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۱۲۲
 -٢ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ص ۸۷؛ ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص  .۲۱۶روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻔﺴﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در
ﺗﮫﺮان در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺬاق اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎلھﺎی  ۵۴و ﭘﺲ از آن،
ﮔﺎو ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن در :ﺷﻨﻮد اﺷﺒﺎح ،ص  ۱۹۹ـ  .۲۰۰ﺣﺴﻦ ﻋﺰﯾﺰی از اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻗﺎن ﻧﯿﺰ در
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮد آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی دراﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز۱۳ ،
آﺑﺎن  ،۱۳۸۶ص ۵۸ـ) ۵۹ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ ﻣﯽﺷﺪ در ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص  .(۲۱۲ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺗﺎ دو ﺳﻪ
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪف در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺳﺖﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ھﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻗﻀﺎ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ھﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ را اراﺋﻪ داده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :راه ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ...ذﺑﺢ ﮐﺮدن آن ﮔﺎو! آری ﺑﺎﯾﺪ واﺳﻄﻪھﺎی
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

و در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدی ﮔﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در
اﯾﺮان ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ آراء ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ
آوردهاﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ٢ .آﻗﺎی ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻮدرزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮده
ﺟﺰوات را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪه و ھﻤﺎن زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺣﺮﮐﺎت و ﺟﻠﺴﺎت آنھﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٣ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﯾﮏ دوره از
اﯾﻦھﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ،و در ﭘﯽ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﮔﺮوهﺷﺎن )ﻓﺠﺮ اﺳﻼم( ﺧﻮرده ،ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻗﻢ در ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،در
ﻟﺤﻈﻪای ،ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم داده و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را دارﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺟﻤﻌﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ« ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎزاری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ«) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻘﺮه،
ﺷﻤﺎره  ،۱ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۵۸ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﮔﺎو ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( .ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖ در
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﺸﺮﯾﮥ داﻧﺶ آﻣﻮزی ذﮐﺮ ش  ۴در ﺗﺮﺟﻤﮥ
َ
ّ
ٱلر ُ
آﯾﻪ ﴿قُل ُّ
وح م ِۡن أ ۡم ِر َر ِ�﴾ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﮕﻮ روح )ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﯿﺎت رﺳﺎﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ( از ﻓﺮﻣﺎن
ِ
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .در ﺟﺰوهای ھﻢ ﮐﻪ اﯾﺎم اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﺷﺪه )از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ( و ﺑﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ،دﺟﺎل ھﻤﺎن »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎم ﺟﺰوه ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ »دﺟﺎل = اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« .ﻧﺎﻃﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮزﺳﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ و
ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﻌﺪ ھﻢ اﮐﺒﺮ ﮔﻮدرزی) .ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص  ۳۳و ﻧﯿﺰ ص ( .۲۱۲
 -١اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﺮﻗﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ج  ،۲ص ۲۲۰ـ ) ۲۲۴در ص  ۲۲۱ﻃﻌﻨﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دارد( .در ص ۲۲۴
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺧﻼﺻﻪ ھﻤﮥ ﻗﺮآن را از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ درھﺰار
و ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ« .و در ص  ۲۲۲ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽﮐﺮدن ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ھﻤﻪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎدی ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﺎﻟﯽﮐﺮدن زﯾﺮ ﭘﺎی دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ؛ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎدی ﮐﺮد و اﻟﺤﻖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدیﮔﺮی ،ص ۲۹ـ  .۴۳اﺳﺘﺎد در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
آﻧﺎن را ﻧﻘﻞ و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۹۹
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اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ھﻢ روی ﻓﺮﻗﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺠﺎزی ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد ،در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در آﺑﺎن  ۵۷ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
آﺛﺎر ﻧﮫﻀﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮآﻣﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و اﻓﮑﺎر اﻟﺤﺎدی داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺎ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﮫﻮد ﻋﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺳﻼم را
ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺦ اﺳﻼم دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﯿﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻗﺎن و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰوهھﺎ
ﻧﺰد آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ «.ﺣﺠﺎزی ،ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد را
ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس ﻃﺮﻓﺪاری از
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده و ﭘﺲ از وﯾﺮانﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ ﻓﯿﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ و
١
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ در زﻧﺪان ﺗﮫﺠﺪ داﺷﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﻌﻔﺮی :ﮔﺮوه ﮔﻮدرزی ﮔﺎھﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او ﻃﺮﻓﺪارای
ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺣﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺧﺎص دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻃﺮﻓﺪاران دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﻠﮏ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ٢ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دﮐﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻗﺎن و آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی
ﺑﮑﻨﻨﺪ ٣ .اﻟﻮﯾﺮی ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺎز از او ﺟﻠﻮﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺷﺪ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﮑﺎر و آرای او را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﺒﮏ

 -١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۷ص .۴۸۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ص ۸۸ـ  ۹۳ ،۸۹دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﮫﺮی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در
ﺑﺎرۀ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻓﮑﺮی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ :ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﮫﺎن،
.۷۹/۱۰/۴
 -٣ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص ۶۸ـ .۶۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ١ .ﻣﮫﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺮور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ در
زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺿﺎرﺑﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺑﻮد رﻓﺘﻢ» ،ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ،داﯾﻤﺎ ﺑﻪ
ﺣﺮفھﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮد«  ٢اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﮫﺪﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺎزﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮﺗﺐ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺑﻪ
٣
ﺣﮑﯿﻤﯽ را در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ او داد.
ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻗﺎن ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان
ﮔﺰاﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺮﻗﺎن ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﺘﻨﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮑﺮی
ﻧﻔﺮ دوم ﻓﺮﻗﺎن ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮔﺮدۀ ﻣﺮدم
ﺳﻮار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻖ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ...در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد
و ﺑﺪﻋﺖھﺎی رژﯾﻢ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ «.وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »آﯾﺎ از زﻣﺎن
ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در آن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎرز ﻣﯽﺷﺪ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ھﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ھﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
)ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی( در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی دﮐﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺗﺰ »ﻣﺬھﺐ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬھﺐ« دﻗﯿﻘﺎ در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ »ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ و
ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺣﯿﺪی« ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺟﺰوه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﻨﺎدھﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ او درﺑﺎرۀ ﺗﺨﺼﺺ و ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺧﻮد را در اﻣﺘﺪاد ﺗﻼشھﺎی
دﮐﺘﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﺴﻨﻦ اﻣﻮی از ﺗﺴﻨﻦ ﻣﺤﻤﺪی )و( ﺗﺸﯿﻊ
ﻋﻠﻮی از ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی اﻧﺠﺎم داد و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻠﻖھﺎی اﺳﯿﺮ
 -١ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۱۲۵
 -٢ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۱۳۷
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۳۸
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ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ )اﺳﺖ( ﮐﻪ اﺳﻼم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟«  ١ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
را ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دھﻨﺪ و اﻻ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی ،ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ را درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ
و اﺳﺎس و ﻣﻨﺸﺄ آن ھﻤﺎن ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ دﮐﺘﺮ در ﺗﺄﯾﯿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ را
٣
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ٢ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺣﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راھﮕﺸﺎﺳﺖ.
در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﯾﮑﻢ ﻓﺮﻗﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ از »ﺷﮫﯿﺪ اول ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﮫﯿﺪ
ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟﺚ و ﺣﺘﯽ ﺷﮫﯿﺪ راﺑﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻒ )ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ( آﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺣﻨﯿﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺣﻤﺪ و رﺿﺎ و ﻣﮫﺪی و ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق و
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ و ﺳﻌﯿﺪیھﺎ و ﻏﻔﺎریھﺎ«  ٤ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ »اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﭘﻨﺠﻢ
اﺋﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .او ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی اھﺮﯾﻤﻨﯽ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ و روﺣﺎﻧﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮﺳﭙﺮده از
ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و» ،«. . .راﺳﺘﯽ او ﮐﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺳﺘﺎرهای
اﺳﺖ ﮐﻪ دﮔﺮ ﺑﺎر در آﺳﻤﺎن ﺗﺎرﯾﮏ و ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮری ﺧﻠﻖ ﻣﺎ دﯾﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و
٥
زود ﻏﺮوب ﻧﻤﻮد؟ ...او ﮐﺴﯽ ﺟﺰ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺒﻮد«.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﺮﻗﺎن ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪی ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺪارد .ھﻢ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﺮآن دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای
ﻧﮕﺮهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﺞ ﺑﻮدن ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺷﮕﻔﺖ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ
از آﯾﺎت ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻗﺎن ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه آﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻨﮫﺎ ﮐﺮدن ﮔﻮدرزی ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
 -١ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان) ،از ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن( ،ص .۷
 -٢ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۲۱۸
 -٣ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص ۲۲۴ـ .۲۲۵
 -٤ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ از ﺷﮫﯿﺪ اول و ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ )ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮﻏﺎﻧﯽ( و ﺳﻌﯿﺪی و
ﻏﻔﺎری ،ﺑﺎ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ آنھﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
 -٥ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﯾﮑﻢ ﻓﺮﻗﺎن) ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه  (۵۶ص ۲ـ.۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺮدی ﻋﻘﺪهای ﺑﻮد درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺮﻗﺎن از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺆﻟﻔﮥ اﺳﺎﺳﯽ آنھﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد« ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﮐﻢ ﺳﻮادی او را ،ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ
آن ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ﮔﺮوه
ﻓﺮﻗﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ و ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺿﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و
ﺑﮫﺸﺘﯽ و آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﺮد .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺮﻗﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ً
١
و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻋﻀﺎی آنھﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﻋﺰﯾﺰی ،از رھﺒﺮان ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ھﻤﮕﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﺑﯿﻦ دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد« ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺸﺎﻧﯽ ،راﻧﻨﺪۀ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﻔﺘﺢ را ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ ،در وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﺎم ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻤﯽآورد .ﮐﻤﺎل ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻻن ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮور ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻮد ،درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ روی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ـ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن و
اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻢ ـ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدم« .ھﻤﯿﻦ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﮫﻢ از ﻗﻮل ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ« .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ آن ﺑﻮده
ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰوات آنھﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎﺑﯿﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰی از
دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ از زﻣﯿﻨﻪھﺎی
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ از )ﻃﺮﯾﻖ( ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺘﻢ« .ﮔﻮدرزی ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ )ش  (۲۱۲در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ دھﻨﺪۀ راه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎﻧﻪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮﻗﺎن ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ھﻢ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اداﻣﻪ دادن راه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آری ﻣﺎ اداﻣﻪ دھﻨﺪﮔﺎن راه او
ﺑﻮدهاﯾﻢ« .ھﻤﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻓﺮﻗﺎن
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺮداﺷﺖھﺎی درﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
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و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻮده و روزھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮑﺮی ـ ﻧﻔﺮ
دوم ـ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦھﺎ ﻋﺎﺷﻖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ از رﻓﺘﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ...اﺻﻞ ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭼﻮن ھﻤﮥ آنھﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،اﮐﻨﻮن
١
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را درو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺬر آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻃﯽ ﯾﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮی ذھﻨﯽ آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﺧﻮﻧﺪﯾﺴﻢ« ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﮫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ در اذھﺎن ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ آن دوره ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ
٢
ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮاﻃﯽ در آنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺮﺷﻨﺎس و رھﺒﺮان
اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۵۸آﻏﺎز ﮐﺮد .اﺑﺘﺪا ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ ،ﺳﭙﺲ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﻌﺪ
از اﯾﺸﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ )از ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ( و ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ  ٣از روﺣﺎﻧﯿﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ...در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺮور
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی  ٤و ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎ رﺿﯽ ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ
 -١ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ھﺸﺘﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ،۱۳۸۷ص .۶۳
 -٢ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۵۶ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮫﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﺗﺎج دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ زد .ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از اﺷﮑﺎﻻت ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﺳﺘﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻗﺎی ﻣﻔﺘﺢ را ھﻢ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﻣﮫﺪﯾﺎن ،ﺣﺎﺟﯽ ﻃﺮﺧﺎﻧﯽ ،و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﺳﺎواک ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻌﺜﺖ ،ص ۴۶۱ـ .۴۶۲
 -٣وی در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۹ق ﺑﻪ دﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﺗﺮور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻦ در
اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۶۰دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
 -٤ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺮور ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :رواﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص ﺳﯽ و ﻧﻪ ،و
ﭼﮫﻞ .ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺿﻤﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ در  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ  ۶۰ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮﺣﻮم
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
٢

ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ١ﮐﻪ از ﺗﺮور آﻧﺎن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﺟﯽ ﻃﺮﺧﺎﻧﯽ
از ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺗﺮور ﺷﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮫﺪﯾﺎن از
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﺑﻌﺪ از آزادی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻠﺴﺎت دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺮوی از
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺮور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺧﻮردن ﺳﻪ ﺗﯿﺮ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮد ٣ .ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮور ﺷﺪ .آﻧﺎن ﻗﺼﺪ ﺗﺮور ﺳﯿﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺒﯿﺮی را ـ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮔﻮدرزی در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮫﻞﺳﺘﻮن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ـ ھﻢ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺮور ﺷﺪن او را ھﻢ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در رﻓﺘﻦ وی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ٤ .ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم ،ﻋﻠﯽ ﺑﺼﯿﺮی و وﻓﺎ ﻗﺎﺿﯽ زاده
ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی را ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ ٥ .ﻧﯿﮑﻨﺎم از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ .ﻧﯿﮑﻨﺎم رھﺒﺮی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن را داﺷﺖ ٦ .ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ اﺋﻤﻪ ﮐﻔﺮ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ« ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﻪ اﺟﺮاء درآﻣﺪه اﺳﺖ« .ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮارج اﺳﺖ .از ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻧﺎن ،ﻧﻮع ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی آﻧﺎن از ﻗﺮآن ،ﮐﺎﻓﺮ
داﻧﺴﺘﻦ ھﻤﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ،روشھﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ...ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮور
ََ ُ ْ َ ٓ
ََ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ
آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ آﯾﮥ ﴿ف�ٰت ِل ٓوا أ� ِ َّمة ٱل�ف ِر﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ﴿ ،[۱۲ :ف�ٰت ِل ٓوا أ ۡو ِ�َا َء
َّ
ٱلش ۡي َ�ٰن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .[۷۶ :و ﴿ َ�ٰت ِلُوا ْ ٱل ۡ ُم ۡ�� َ
ِ�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ .[۳۶ :اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﻧﺪ) .اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را
ِ�
ِ
آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺖ( .
 -١ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺸﺎن در ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص ۴۳ـ ۴۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -٢وی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮدرزی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﻄﮫﺮی را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،از
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺳﺮﺑﺎز زد و ﺣﺘﯽ ﮔﻮدرزی را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ را ﺧﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ،
ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ او را ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺎره ﺷﺮح ﮐﻤﮏھﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﻃﺮﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮدرزی
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮫﺪﯾﺎن در :ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۱۳۹
 -٣وی ھﻤﺮاه ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻮد؛ ﺳﻪ ﺗﯿﺮ ھﻢ ﺑﻪ وی اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ وی
در ﮐﯿﮫﺎن .۱۳۸۱/۱۲/۱۰
 -٤ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۵۱
 -٥ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ھﺸﺘﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ،۱۳۸۷ص ) ۶۰ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎل اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت
وﻗﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮﻗﺎن(.
 -٦ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص ۱۰۰ـ .۱۰۱

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۱۹

دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده و ﻃﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ ،ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
١
ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺮورھﺎ ،ﺑﺎ رﺧﻨﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ و ھﻤﮕﯽ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮدرزی رھﺒﺮ آﻧﺎن ،ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده ،ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ٢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .ﮔﻮﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ) (۱۳۸۱ﮔﻪﮔﺎه اﻃﻼﻋﯿﻪای از ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖھﺎی ﺧﺒﺮی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ٤ .ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در
زﻧﺪان ﺗﻮاب ﺷﺪه و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ آﻧﺎن در ﺟﺒﮫﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ٥ .ﺣﺪس زده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﻮاﻟﯽ  ۱۲۰ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ٦ .ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت را درﺑﺎره آﻧﺎن )دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﻗﺎﺿﯽ( وﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ ٧ .در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﮫﻤﯿﻦ دورۀ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری اﯾﺮان در  ۲۷ﺧﺮداد  ۱۳۸۴ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮارج ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ!
 -١ﯾﺎدآور  ،ش ۶ـ ،۸ص ۱۰۴ـ.۱۰۵
 -٢ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را اﻟﻮﯾﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی ،ص ۸۶ـ ۸۸؛ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ص .۸۲
 -٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص ۹۸ـ .۱۱۴
 -٤ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻤﻠﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۸۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن در ﺑﺎﻻ و اﻧﺘﮫﺎی آن
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -٥ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ھﺸﺘﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ،۱۳۸۷ص  ،۶۱ﺟﻤﺎل اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﻻﺟﻮردی
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﻗﺮﻟﻮ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﮔﺮوه ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ
زود ﺗﻮاب ﺷﺪ و ﮔﻮدرزی را آرام ﮐﺮد .ﺑﺼﯿﺮی ھﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ روز دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻮھﺎی
ﺻﻮرﺗﺶ را ﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری )ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮﻗﺎن و اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﻻﺟﻮردی ھﻢ دادﺳﺘﺎن ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎ از ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه( ھﻢ درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦھﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص .۳۴
 -٦ھﻤﺎن ،ص .۶۱
 -٧ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺰاع ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ھﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ھﻢ وادار ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۹۲۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۶۰ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰوات ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ از ﺗﺮورھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،آنھﺎ را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
١
ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
۲ـ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ آﺷﻮری

ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ از ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ آﺷﻮری ﻧﯿﺰ در اداﻣﮥ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاط در
ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺮدن دﯾﻦ اﺳﺖ .وی ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺳﺎلھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .آﻗﺎی ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮھﺎی وی در ﻣﺴﺠﺪ
ﻟﺮزاده و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده از آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻗﺎی آﺷﻮری اﻧﺼﺎﻓﺎ ﻣﻨﺒﺮھﺎی
ﮔﯿﺮاﯾﯽ داﺷﺖ ،ﻣﻨﺘﮫﺎ ھﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﺻﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺒﻮدﯾﺖ ،ﻋﺒﺎدت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ٢ «.دوﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻦ آﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﮫﺪوی راد ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮده و ﮔﺎه در درسھﺎی آﺷﻮری
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﺷﻮری ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮده و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪه
اﻟﮫﯿﺎت ،ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮد .وی ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﺷﻤﺎری
دﯾﮕﺮ ﭘﺎی درسھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ درسھﺎ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﻋﺘﻘﺎدی و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﻼسداری و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و در ﻣﻨﺰل ﺧﻮدش ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺣﯿﺪ،
درس ﻣﯽداد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﺒﺎر در دھﮥ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ،ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺧﻄﺒﮥ ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ‘ اراﺋﻪ ﮐﺮد .وی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﮔﺮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ
 -١ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺗﺮور ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺟﺰوهای ھﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ص ۱۵۵ـ  .۱۵۶در ﭘﺎورﻗﯽ ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راوی آﻣﺪه ﮐﻪ وی )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ او را ﻣﺤﻤﺪ آﺷﻮری ﻧﺎﻣﯿﺪه( ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺸﺎن )آﺷﻮری( ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﺑﺎ ﻓﺮﻗﺎن( ﻧﺪارﻧﺪ« .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ص  .۹۰ﭘﺲ از اﻋﺪام آﺷﻮری ،ﭘﯿﮑﺎریھﺎ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۷ﺧﻮد از وی
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و او را از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻋﻤﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۵در ﻧﺠﻒ
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺴﺠﺪ ﻟﺮزاده
از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .(۶۳۰
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وی ھﻢ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ درسھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮد ١ .ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد؛
ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺪرس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎدی
 -١آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد اﻓﺰودﻧﺪ:زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺳﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺎزار
ﺳﺮﺷﻮر ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮدم اﯾﺸﺎن را ھﻤﺎﻧﺠﺎ دﯾﺪم و از اﯾﺸﺎن درﺑﺎره
ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ آﻗﺎی آﺷﻮری ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ رﺳﯿﺪه و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺸﺪه .اﯾﺸﺎن ﻣﺮدی زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻓﺎﺿﻞ
و ﻣﺘﺪﯾﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ زﺣﻤﺘﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،دﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ،
در آﯾﻨﺪه اﺳﻼم ﺷﻨﺎس ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ :ﮔﻮش ﺑﺪه،
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ اﻻن ھﺴﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻨﺠﻮری ﺑﺸﻮد در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن .ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدم.
ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را آورد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﺗﯿﺘﺮھﺎی ﮐﺘﺎب را دﯾﺪم ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﯿﺘﺮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺤﺚھﺎی اﻋﺘﻘﺎدیام ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﺷﻮری و ﮐﺎﻣﯿﺎب
و اﺧﻮی ﺳﯿﺪ ھﺎدی و دوﺳﺘﺎﻧﺶ داﺷﺘﻢ .در ﻣﺘﻦ دﻗﺖ ﻧﮑﺮدم .ﻧﺎمھﺎی را ﺑﺮای ﭼﺎپ آن ﺑﻪ آﻗﺎ
ﺣﻤﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ دﯾﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﮐﻪ در ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﻦ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﺎد در ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﻦ ﻧﺒﻮد و از ﻣﻦ ھﻢ ﻧﺒﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮوﺻﺪای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺣﻤﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب را اﯾﺸﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻐﺎزهاش زده ﺑﻮد .ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »ﮔﻔﺘﺎری در ﺑﺎب ﺻﺒﺮ« ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻮد.
ﺣﻤﯿﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای درﺑﺎره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ »روح ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﻔﯽ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻏﯿﺮﺧﺪا«
ﺑﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ )در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﺗﻮﺣﯿﺪ
آﺷﻮری( ﺷﺮح ﺟﺰوه ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﻧﺨﺒﻪای از ﻃﻼب ،ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در ﺟﻤﻊھﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
آﺷﻮری ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اوﻟﯿﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻧﯿﺰ آن را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن ﺷﺮح ﺑﯿﺮون از
ﻣﺘﻦ را درﺳﺖ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ درﺑﺎرۀ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ داده و ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ ﺟﺰوۀ ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب آﺷﻮری ﺑﺎ ﮔﯿﻮﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺠﺎزی ھﻢ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ در آﺑﺎن  ۵۷در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ آﺷﻮری اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ آﺷﻮری ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ .آﺷﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪۀ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﯾﺪه اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را از
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۷ص .۴۹۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

داﺷﺖ ،آن ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻏﺪﯾﺮ در ﺳﺎل
 ۱۳۵۵ش اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن در ﻣﺸﮫﺪ و ﻗﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺰﻋﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺳﺒﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ او در ﺳﺎل
١
 ۶۰ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮدرزی در ﺗﮫﺮان و آﺷﻮری در ﻣﺸﮫﺪ ﭼﻪ ﻓﺴﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﮐﺬاﺋﯽ ،ازدواجھﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،آن ھﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮآن!
آﺷﻮری رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺎھﺮود ،ﻋﺪهای ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ را دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .آنھﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ» :ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ«
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮم ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره آﺷﻮری ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :آﺷﻮری در اﺑﺘﺪا ﻃﻠﺒﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮﺑﻪراھﯽ ﺑﻮد .از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۴۶ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪ و
ﻃﻼب ھﻢ ردﯾﻒ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادم
در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ِ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎھﯽ ھﻢ در درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﺮای ﻃﻼب ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از
اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼب ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ .از ﺣﺪود ﺳﺎلھﺎی  ۵۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮهھﺎﯾﯽ در ذھﻨﯿﺎت ﺧﻮد دارد و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و آن ﮔﺮهھﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد .در
ھﻤﯿﻦ اوﻗﺎت ﺷﺮح ﺑﺮ ﺟﺰوۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ درﺑﺎرۀ آن ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﻢ .ﺿﻌﻒھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺖ و ﻣﻦ در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ او در ﺑﺎرۀ آنھﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدم .ﮔﺮهھﺎی ذھﻦ او
ھﻤﺎنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ،
وﻟﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ھﻤﺎنھﺎ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف ﻏﻠﻂ ﺧﻮد را
ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻓﻀﺎی آن روز در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد .ﺣﺮفھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاقھﺎ ﺧﻮش
ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﺮد ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد .او اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ را
داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺳﻮی ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و ھﻤﯿﻦ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ او درﺳﺖ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب و اﺻﯿﻞ ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ او روز ﺑﻪ روز
ﺑﯿﺸﺘﺮ زاوﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺆﻣﻦ ،ﺟﻠﺴﻪای در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و
از او و ﻣﻦ و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد او را از اداﻣﮥ اﯾﻦ ﮐﺠﺮویھﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮد .آن
روز ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﺎ او ﺣﺮف زدﯾﻢ .و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻦ .و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ
در آن روز اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﯿﺶ از ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺲ ﮐﺮدم.
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎرش ﺑﻪ ﺳﯿﺰده ﻣﻮرد ارﺗﺪاد
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدم .ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ص .۱۵۲
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ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ١ .آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﻘﺎﻧﯽ )ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻪ( ﺑﻮده ،ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آورده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎھﺎﯾﺶ ﺷﺪه ،در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﻋﺼﺮھﺎی ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ
داﺷﺘﻪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻋﻤﺎﻣﻪاش را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زده و دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ٢ .آﺷﻮری ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۱۳۶۰اﻋﺪام ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
وی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮرا )ﻣﺨﻔﻒ آن ﺳﺎش(
درﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺎھﺪ آن ﮐﻪ ،ﻧﻮع
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮارد ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻧﯿﺰ
ص  ۵۷و  ۵۸ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﺷﺮح دﯾﺪار
ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺷﻮری ﺑﺮای آﻗﺎی دواﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺷﻮری اﺻﺮار داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ و ﺷﻮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ در ﻗﻠﮫﮏ ٣ .ﺧﻮد
آﺷﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪای داﺷﺘﻪ وﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺒﺎﯾﺶ را ھﻢ
ﻗﺪری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای آﺷﮑﺎر از اﻧﺤﺮاف از ﻧﻮع ﺗﺄوﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﻣﺎدی و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺎد و ﺟﺰ اﯾﻦھﺎﺳﺖ .در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دی
ﻣﺎه  ۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ» :آﺷﻮری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﺎ رژﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﮔﺮدن روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦھﺎ ﭼﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮن ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ «.در اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﻗﻮل ﻣﺤﺴﻦ رﻓﯿﻖ دوﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻔﻮذی
ﺳﺎواک ـ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﻣﻨﺰل ﺣﺎج ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﻧﯿﺎن ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺷﻮری در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ از وﺳﻂ
ﻣﺠﻠﺲ داد ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
 -١ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ،۸ص  ۱۸ﺧﺒﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ و اﺳﺘﻨﺎد آن دﺷﻮار.
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۹
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ از اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ص ۷۹ـ .۸۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﻼم ﻧﺪارد؛ و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺷﻮری ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
١
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ دﻓﺎع ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ«.
ً
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،در اﺻﻞ
ﻣﻨﺸﺄش ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻼم ﺑﻮد .اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻘﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
٢
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ در اذھﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ.
۳ـ ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ

٣

ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ  ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در آرم آن آﻣﺪه ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۳۵۵
ش ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎلھﺎی  ۵۸و  ۵۹ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﮑﺮی ﭘﺮداﺧﺖ .از رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ﺣﺴﯿﻦ( ﺑﺮزوﯾﯽ )از
اھﺎﻟﯽ ﻓﺴﺎ( ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﭘﺲ از
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺄﺛﺮ از آﺛﺎر ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﺳﺎل  ۶۰اداﻣﻪ داﺷﺖ .در
ﺟﺮﯾﺎن روی آوردن ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ روی داد.
٤
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در ﺑﮫﻤﻦ  ۶۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻨﺪ.
٥
اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﺘﺪ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﮑﺮی ﻓﺮﻗﺎن را داﺷﺖ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ روش ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردﮐﺮد ٦ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را از آﻧﺎن
 -١اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص ۲۷۴ـ  ،۲۷۵ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ،ص .۲۶۷
 -٢ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی را در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﮥ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه »ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﯾﺮان«
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -٥ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺷﺎھﺪ آن اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آرﻣﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم
»دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺸﺮ« ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮدرزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی
ﺑﺮ آن ﺣﺎﺷﯿﻪ زده ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﻮاﺷﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -٦ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻪﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺼﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی و ﻣﺎﺟﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﯽدﻟﯿﻞ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ آﻧﺎن را از ﻣﺮدم ١ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ،درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ،ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن »اﺳﻼم دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺣﻮزه،
ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه وارد ﺻﺤﻨﮥ
اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻮد و ﺗﻮدهھﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﻂ ﻣﺸﯽھﺎ و اﯾﺪه آﻟﮫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﻼم دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه و ﻋﻠﻢ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ...ﻋﺎﻣﻞ ﺳﮑﻮن و ﺟﻤﻮد و اﻧﺤﻄﺎط ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻮدهھﺎﺳﺖ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮدن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺳﻼم
ﺣﻮزهای ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﯾﯽھﺎ و
٢
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاریھﺎ از ﻋﮫﺪۀ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ«.
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻃﯽ دو ﺳﺎل ،ﺟﺰوات ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :وﺣﯽ )ﺟﻠﺪ اول(؛
ُ
ھﺠﺮت ،ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ از ﺑﻌﺜﺖ ﻋﺎﺷﻮرا آﻓﺮﯾﺪ؛ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد اﯾﺮان ) ۲ﺟﻠﺪ(؛ ﭘﯿﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ؛
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ،ﮐﻪ ھﻤﮥ آنھﺎ در ﻧﺸﺮﯾﮥ آرﻣﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﯿﻠﺔاﻟﻘﺪر ،ﻣﺮﺣﻠﮥ ارزش
آﻓﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﺎز ،و ﺷﻤﺎری ﺟﺰوۀ دﯾﮕﺮ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦھﺎ ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﮔﺮوهھﺎی
دﯾﮕﺮ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد ٣ ،اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ھﻢ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ.

و ﻧﻪ روش ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺮوه آرﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﺷﺖ.
 -١ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دﻓﺘﺮ دوم ،ص  .۴۹ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در ﻗﺒﺎل
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را درﺑﺎرۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤﮏ و
ً
ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺗﮑﯿﮥ آنھﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺣﺴﻦ و
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ دارد و روﺣﺎﻧﯽ و ﺧﺎن و ژاﻧﺪارم را در ِده ﮐﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﺷﮫﺮ و ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ھﻤﺮاه
ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ )ھﻤﺎن ،ص ۷۷ـ  (۷۸ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺟﺰوۀ »ﺗﺨﺼﺺ« دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ از آرﻣﺎﻧﯽھﺎ) ،ص ۵۰ـ (۵۲ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ از آن ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ـ ارﺗﺠﺎع ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ ،ص .۴۳
 -٣ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﯿﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ۲ص  ۷۸از ﻋﻠﻢ زدﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺻﺮار و ﮐﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎن را اداﻣﻪ دھﻨﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ

۹۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

زﯾﺎدهﻧﻮﯾﺴﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ادﻋﺎی اﺻﻼﺣﮕﺮی در ھﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ اﻋﻢ از ﺻﺪراﺳﻼم ﺗﺎ دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ ـ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،داﻣﻨﮥ ﮐﺎر آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺪری
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ در آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻼﻗﮥ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺟﺰواﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮا ﭘﯿﺶ در راه ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﺪ ھﻨﺪﺳﯽ او و
ﺟﺰوات ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻓﮑﺮی آرﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻗﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺰوات ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
١
ﺑﻨﺎی آن را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺪھﺎی اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ.
۴ـ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز

از دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ رھﺒﺮی دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در
اداﻣﮥ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز دھﮥ ﺳﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺷﺪ ٢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺸﻌﺎب ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ از ﺣﺰب
اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ اداﻣﻪ داد .اﯾﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎن ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯿﻨﺶ ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺘﯽ و ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﯽ آنھﺎﺳﺖ.
ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﭘﯿﺶ در راه ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﺪ ھﻨﺪﺳﯽ او ...ص .۲۹
 -١ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪﺟﺰ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
)ﺳﺪی ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺰوﯾﺮی از ﻣﮑﺘﺐ( ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ )ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻗﺮآن و
ﺟﮫﺸﯽ در رﻧﺴﺎﻧﺲ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ( ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺘﺪﯾﮏ ﺗﻀﺎدھﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع) ،ﻣﺘﺪ ﻋﺎم:
ﺑﯿﻨﺶ ،ﻣﻨﺒﻊ ،روش( ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ھﻨﺪﺳﯽ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۶۵در ﭘﺎرﯾﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﺮوھﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﭘﯿﺮو ﺧﻂ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ« از ﺑﻘﺎﯾﺎی آرﻣﺎﻧﯽھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺪف ﺧﻮد
را ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
 -٢ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮح دادﯾﻢ .درﺑﺎره
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب و ھﻤﺮاھﯽاش ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ وی در:
ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ص .۱۹

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۲۷

ﺣﺰب ،در ﺟﺮﯾﺎن رﺧﺪادھﺎی ﺳﺎلھﺎی  ۴۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﻤﺎن
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ در آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻗﻠﻤﯽ
وی ،ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان( در ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۴۱ﺑﻮد ١ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻸ »راھﻨﻤﺎی ﻣﺒﺎرزه« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ھﺪف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮح اوﺿﺎع اﯾﺮان ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن دھﺪ .در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه
ﺑﻮد» :ﺑﻨﺎم ﺧﺪا :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻈﮫﺮ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاھﯽ اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ« ،در ﻣﺘﻦ
ھﻢ ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان آﻣﺪه و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
»ھﻤﮥ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدد و ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ«» ٢ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ در اﯾﻦ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم درآورد ٣ «.در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ٤ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻣﺮوج ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ٥ .ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﺪﮔﺎه
ﻏﯿﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،از دﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﮐﻠﯽ ﻗﺮآن
ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺴﻂ دارد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎزه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﻢ »ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﮫﺮ ﺟﺎوﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺧﻮﺑﯽ و ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﭘﯿﺮاﯾﻪای ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دور ﺑﺮﯾﺰد ٦ «.ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺪاﯾﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ح .ﭘﺎﯾﺪار ،ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﯿﻮه ﻧﻮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۱۳۴۱ش.
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۵۷
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۰۱
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۱۳۱
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص .۱۰۸
 -٦ھﻤﺎن ،ص .۱۴۵

۹۲۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎرزات ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ داران،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻨﮏ ھﺮﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﺎروا و ﻧﺎﻣﺸﺮو ع ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺸﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد وا
ﺷﺮﯾﻌﺘﺎ و وا اﺳﻼﻣﺎی اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن واﻗﻌﯽ دﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺪت آنھﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺳﺎزد .اﺳﻼم ھﺮ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰ از راه ﮐﻮﺷﺶ
ﻓﺮدی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽداﻧﺪ .زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ در آن
رع ﻟﹺﻠﺰﹼ ارع ـ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد دور
ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺷﺖ ،ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺷﻮد ـ اﻟﺰﹼ ﹸ
زﻣﯿﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﮑﺸﺪ و ﮔﺮوھﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر وادارد و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
دھﻘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ و ﭘﺸﺖ در ﭘﺸﺖ ،زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ زده و ﺑﺬر ﭘﺎﺷﯿﺪه و
ﺳﭙﺲ درو ﮐﺮده اﺳﺖ ١ «...ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان،
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ،از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﯽداﻧﺪ:
٢
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن.
در ﺑﺨﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهھﺎﺳﺖ؛ و اﯾﻦ
درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖﮔﯿﺮی
٣
رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ.

 -١ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ص ۶۰ـ .۶۱
 -٢ھﻤﺎن ،ص ۷۶ـ.۸۱
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎره ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﯿﻤﺎن از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۴۲ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ روﺷﻦﺗﺮی داﺷﺖ .ﺟﻠﺴﻪ
ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ و اﺣﻤﺪزاده و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ )ﻣﻦ ،ھﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﺎھﻨﺮ ،ﭘﯿﻤﺎن(،
و ﻣﺎ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی اول ﻣﻦ و ﺳﭙﺲ
ھﺎﺷﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﯿﺶھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺸﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن از ھﻤﺎن ﻓﯿﺶھﺎ ﮐﻪ
ﮐﺎر دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ او ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد.
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ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،ﺣﺮﮐﺖ آنھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در
اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ داﻧﺴﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺳﻨﺎد ﺟﻨﺒﺶ ،ﺿﻤﻦ
ﯾﺎدآوری ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ و ﺷﺮح ھﻤﮑﺎری و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ
اﻧﺸﻌﺎب آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ آزادی ﻣﺮدم اﯾﺮان )ﺟﺎﻣﺎ( ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﻼم ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ دور ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ از اﻧﻘﻼب و ﺣﻞ ﺗﻀﺎدھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ
١
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﻧﮫﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﺳﺎل  ۴۰ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان )ﺟﺎﻣﺎ( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
رھﺒﺮی آن را دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن آن را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮان ﺟﺎﻣﺎ ،در واﻗﻊ ﮔﺮوه ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺣﺰب ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  ۵۷و ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺷﻮرا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاط ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد و اﻇﮫﺎر ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ٢ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ
در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﺳﺎواک ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد ٣ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ؛ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺖ ﺧﻮد را از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد را اداﻣﮥ اﯾﻦ راه ﻣﯽداﻧﺪ ٤ .و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽھﺎی ﭼﭗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮥ راه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻗﺮار
داﺷﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را در ﭼﮫﺎرﭼﻮب آﻧﭽﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ در
دﻧﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﮑﻞ دھﺪ .اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺳﻤﯽ از دﯾﻦ را ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

 -١اﺳﻨﺎد ﺟﻨﺒﺶ ،ص .۸
 -٢ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ص .۶۰
 -٣ﻣﺘﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :اﺳﻨﺎدی از
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﺎ و ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ص ۱۷ـ  .۲۳ﻣﺘﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
در اداﻣﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
»اﺗﺤﺎد ،ﻣﺒﺎرزه ،ﭘﯿﺮوزی «،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺗﺎ ص (۵۱
 -٤اﺳﻨﺎد ﺟﻨﺒﺶ ،ص .۱۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را از زﺑﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن را اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع از ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ١ .در دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﻠﺪ ﻧﮫﻢ اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽ از
اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی و ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﻔﮑﺮان آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﮫﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ
ﺣﺮﯾﺮی و ﻣﮫﻨﺪس ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎﯾﯽ از
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۶ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۷اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ »در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در
آنھﺎ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮﻓﺪاری از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ،دروغھﺎ ،ﺗﺤﺮﯾﻒھﺎ و اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪون اﻃﻼع ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ھﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
٢
اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۵۶آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﭼﮫﺮهای ﺳﯿﺎﺳﯽ
ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﺷﺖ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻣﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻪﮔﺎه ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ٣ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﺎت و ﻣﺮگ ﺗﻤﺪنھﺎ و ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ
 -١اﺻﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ از ﺳﻮی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﭗ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﮕﺎه راﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ،ج  ،۹دﻓﺘﺮ اول ،ص ۳ـ .۴ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ،
ص ۱۰۹ـ .۱۱۰ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اوجﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺸﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﭼﮫﺮهھﺎی ﺗﻨﺪ ﻧﮫﻀﺖ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﺸﺎن آﻣﺪه و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭘﯿﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و راه ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر آنھﺎ ﺧﻠﻂ ﻧﺸﻮد ،ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮫﻀﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﺟﻌﻔﺮی ،رﺟﺎﯾﯽ ،ﺣﺒﯿﺒﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز۵۶) ،ـ  ،(۵۷ص .۲۳۱

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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زﻧﺪﮔﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺗﻮﺣﯿﺪ )در ﺳﺎل  (۱۳۵۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺬاھﺐ ﺑﺰرگ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺮداد  ۱۳۴۹از وی ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺲزدۀ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮی آﻧﺎن داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،در
داﯾﺮۀ روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻧﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﺪف ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻨﺖھﺎ و اﯾﺠﺎد
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ او از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺮاد در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺸﺎن از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭼﭗ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻗﺮآن ،ھﻨﻮز در اﻓﮑﺎر آﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﮑﺮی ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،در ﮐﺘﺎب »رﯾﺸﻪھﺎی
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎی ﻣﮑﺘﺒﯽ در روش ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺟﺰﻣﯿﺖ ﻣﺎرﻗﯽ(« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۳ﭘﯿﻤﺎن در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از
ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﺷﺎه وﯾﺴﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎر
و ...ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دو ھﺪف اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ :ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ وﺟﻮر ﮐﺮدن ﺑﭽﻪھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ دﻓﺎع از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮﯾﻦ دﯾﻨﯽ
١
ﮐﻪ زﯾﺮ ﺣﻤﻼت دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺳﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﭗ در ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻦ

درآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻦ ﺑﺎ آﻣﻮزهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،از دﯾﺮ زﻣﺎن در اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
آراﻣﯽ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺼﺮ و
ھﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮔﺎه ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺑﻌﻀﺎ وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﺮان در
ﺣﺎل رخ دادن ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ و ھﻤﺰﻣﺎن،
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺑﯿﺮون ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ را از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻓﮑﺮی ـ
 -١ﻧﺎﻣﻪ ،ش  ،۳۲ﻣﮫﺮ و آﺑﺎن.۱۳۸۳ ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻠﻐﻤﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻋﻨﺼﺮی از آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎ ﺑﺎز ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺮای
ھﺮﮐﺪام از ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ آن را
روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ را ﮐﻪ در ﮐﺪام ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﻣﺼﺮیھﺎ و اﺧﻮاﻧﯽھﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ؛ اﻣﺎ
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ آن آﺛﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﺪ واژهھﺎی وﯾﮋه در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن آﺛﺎر در
ﺑﺴﺘﺮھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺴﺘﺮھﺎ ھﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻓﮑﺮی وﯾﮋه ﺧﻮد را
دارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻧﻪ ﻣﺎری ﺷﯿﻤﻞ درﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج در
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺮبھﺎ در دورۀ اﺧﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻟﺒﯿﺐ اﻟﺮﯾﺎﺷﯽ در ﺳﺎل ۱۹۳۴م
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻول )ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ(؛

ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﯿﺸﻞ ﻋﻔﻠﻖ ،ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ،ﺧﻼﺻﮥ روح ﻋﺮب را در وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺼﺮ ،در ﺳﺎل
۱۹۶۴م ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را »ﭘﯿﺸﻮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از او ،ﻓﺘﺤﯽ رﺿﻮان ،از
اﻟﺜﺎﺋﺮاﻻﹶﻋﻈﻢ«
وزﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ» ﹸ

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ؛ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺒﯽ ،ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺘﺮاﮐﯿﮥ
ﻣﺤﻤﺪ)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺤﻤﺪ( را ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﯿﺰ در اﯾﺎم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻧﺎﺻﺮ،
داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺮوف ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺮﻗﺎوی ،ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﺤﺮﯾﻪ
)ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎمآور آزادی( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﭼﭙﯽ ﺑﻮد و ﺿﻤﻦ آن )ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ(
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را »ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دز ھﻨﺪف ف .کّ .دراﻧﯽ...
در ﺳﺎل ۱۹۳۱م ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﺆﺳﺲ ﻋﺼﺮ ﻧﻮ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رھﺒﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آورد ﮐﻪ رھﺎﯾﯽ
از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮدهداری را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﻟﻠﻪ...
ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻧﮕﺎه ﻟﻨﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ در آن ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ
آﻣﯿﺰی از اﯾﻦ رھﺒﺮ روﺳﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ١ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ.

 -١ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ص ۴۰۰ـ .۴۰۱
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۹۳۳

در اﯾﺮان ،ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﮕﺮای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ دھﮥ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﭼﭗ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻼت راﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی دﯾﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﻣﻘﻮﻻت دﯾﻨﯽ ،در دورۀ ﯾﺎدﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺴﯿﺎر ﭼﭗرواﻧﻪ ﺑﻮد.
ً
ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﯾﺎ اﺻﺤﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﻮد .در ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ،درﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﻼم
ﺳﻨﺘﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ روی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺟﻮد ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺶ
ﺑﺪاﻧﺪ و از ﺣﺮﮐﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻔﺎوتھﺎ ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﮕﺮه ،ھﻨﻮز آن
اﻧﺪازه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ ،از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺮوری ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی ۶۰-۵۸ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آنھﺎ را از ﻣﯿﺪان ﺑﻪدر ﮐﺮده
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﺪازۀ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را در آن ﺳﻨﺠﯿﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪدور از دواﯾﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ً
ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،اوﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﻤﻞﮔﺮا و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت
ً
ﻣﻮﺟﻮد؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ و در ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮫﻢ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺤﻠﻪھﺎی ﻓﮑﺮی ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻇﺎھﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در درون ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ،وﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺪود ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درک ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دورهھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﻢ
در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی
ﮐﺪاﻣﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار داده ﺑﻮد :اﺳﻼم،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻔﺘﻮح و ﺑﺎز ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ؟

۹۳۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در واﻗﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ ـ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ھﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ وﺟﻮد
آن اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ارزشھﺎ و آرﻣﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
آنھﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎی رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدمُ ،ﻣ ِﺤﻖ
ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺎس
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﺟﻮدی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎزوارهای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن دوﻟﺖ
را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
ﻃﺒﯿﻌﯽﺑﻮدن و ﺣﺘﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ وﺣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد و اﻓﮑﺎر و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن و
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﺳﺎس آن ،ﺑﺎز ﻣﯽدارد.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﮥ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﺘﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ
و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﯾﮑﺼﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن دوره ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﻓﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آرﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻟﺘﻘﺎط ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت دور ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ
رﺷﺘﮥ ﻓﮑﺮی را در آن ﯾﺎﻓﺖ:
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ؛ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻓﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﯿﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺼﺮ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﮔﻪﮔﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن آن اﻓﮑﺎر و ارزشھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از آﻧﮫﺎ( و در ﻋﺼﺮ اول روﺷﻨﻔﮑﺮی،
ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﻼم؛ آن ھﻢ از ﻧﻮع ﺗﺸﯿﻊ ،اﻋﻢ از ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ آن ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ارزشھﺎی
ً
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ھﻢ داﺷﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﻼم ھﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺎھﯽ ﺑﻮد ،در اﯾﺮان
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺪان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۳۵

ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪرن؛ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺧﺼﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﮫﻠﻮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد؛ آن ھﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺒﻮد
ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻣﻈﺎھﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﺮب و ارزشھﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺻﻮرت ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را در آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻞ دھﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی در ھﻮا ﺑﻮد؛ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از
اﺳﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﮫﺘﺮ از ﺟﻼل آل
اﺣﻤﺪ )۱۳۰۲ـ  (۱۳۴۸اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻧﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد )ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دوﻣﯽ ﺑﺮ
اوﻟﯽ( وﺻﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ :آدم ﻏﺮب زدهای ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی ﻣﻤﻠﮑﺖ
اﺳﺖ ،ﭘﺎ در ھﻮاﺳﺖ ،ذرۀ ﮔﺮدی اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﻀﺎ ،ﯾﺎ درﺳﺖ ھﻤﭽﻮن ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮ روی
آب .ﺑﺎ ﻋﻤﻖ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ،راﺑﻄﻪھﺎ را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ .راﺑﻄﮥ ﻗﺪﻣﺖ و ﺗﺠﺪد
ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﮫﻨﻪ و ﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﯽراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﯽھﯿﭻ
درﮐﯽ از آﯾﻨﺪه .ﻧﻘﻄﻪای در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮥ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪای ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻓﻀﺎ ،ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ذره ﻣﻌﻠﻖ ،ﻻﺑﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی
ﻗﻮم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
١
از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﺳﻮی ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی ـ در ھﺮﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ـ رودررو ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ارﮐﺎن آن ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ دﻻﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺻﻮری ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺪهای ﻏﺮبزدﮔﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اول
ھﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﮫﻠﻮی آن را در ﺟﺸﻦھﺎی  ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ،در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎرم ﺑﺰم اھﺮﯾﻤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ،ص  .۱۴۱ﺟﻼل درﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺎ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی( ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﯾﮏ دﺳﺖ ،و ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ،ﯾﮏ ﺗﻨﻪ وارد ﻣﯿﺪان رھﺒﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ،و ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ِ
و ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ« ھﻢ از روﺣﺎﻧﯿﺖ و ھﻢ از روﺷﻨﻔﮑﺮی .در ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ص .۴۰۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

درﺑﺎرۀ ﻧﻮع اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ درﺑﺎری ھﻢ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺮوﺟﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ،از اﺳﺎس ﻧﺰد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮود ﺑﻮد و روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ درﺑﺎر
ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺑﻮد،
اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﺎع از اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺮبزدﮔﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﮐﻪ از ﻣﻈﺎھﺮ ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و اﻣﻮری از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ،از
ﯾﮑﺼﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن
ﺳﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن داﻣﻨﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
در واﻗﻊ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دروازهھﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ )اوج ﻏﺮبزدﮔﯽ( ﺷﻌﺎر آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی
ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮبزدﮔﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و
ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ارزشھﺎی ﻏﺮﺑﯽ)آن ھﻢ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ و ﺳﺮودﺳﺖ
ﺷﮑﺴﺘﻪ( ﺑﻮده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دھﺪ.
ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻣﻮﺟﯽ از ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﺳﻨﺖھﺎ در ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﻗﺮار
داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ،وﯾﮋه ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ
ﺷﮑﻞھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻈﺎھﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻈﺎھﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ در ﺟﻤﻊ در داﻣﻦ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ و او را در ﻣﻮﺿﻊ رھﺒﺮی ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را در ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
دورهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻏﺮب ﺷﺪﯾﻢ ،و ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی آن را دﯾﺪﯾﻢ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ آن را ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﮕﺮشھﺎ و ﺑﺎزﺗﺎبھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ،در ﺣﺎل از دﺳﺖ
دادن دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ
روزی ﺗﻘﯽ زاده ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮک ﭘﺎ ﺗﺎ ﻓﺮق ﺳﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ او ھﻢ ،وﻗﺘﯽ در
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ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻇﮫﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
اﻣﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﯽ زاده ھﻢ ھﺮدو ﻣﺮﺣﻠﻪ را درک ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻏﺮب و ھﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ.
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺣﺲ اول ،و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺣﺲ دوم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ِادﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎ ،ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮهای
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی روﺣﺎﻧﯿﺖ و رھﺒﺮی ﺳﻨﺘﯽ آن
در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ
درآورد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ از
ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻨﺖھﺎ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ھﻢ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻋﯿﻦ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ّ
ﺳﻨﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره،
ﺷﻤﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ھﻢ ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﻧﻮ
١
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﻤﻊ ،ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ وﺟﮫﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ.
 -١ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻮﮔﺮا ﮐﻪ در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺨﺖ از آن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دھﻪ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﺸﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﺳﻨﺖھﺎی آنھﺎﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺠﺪد در ﺧﻮاھﻨﺪ اﻓﺘﺎد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﻼم ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﺲ ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮل وﻣﺠﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ) .اﯾﻦ( وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ اﺳﯿﺮی و زوال ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) «.روح اﻟﺘﻤﺪن و
ھﻮﯾﺔ اﻻﺳﻼم ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،ص ۴۸ـ  ،۴۹ﺗﮫﺮان۱۳۳۵ ،ق۱۲۹۶/ش(.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ در رﻣﺎن »زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﺲ از
 ۲۸ﻣﺮداد اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﻣﻤﻠﮑﺖ،
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﻪ ﻣﺮدم از ﯾﺎدھﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺴﻨﺪھﺎ و ﺗﻠﻘﯽھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮﮐﯿﺴﻪھﺎ و ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪهھﺎ ﺗﺮک ﺗﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻨﻦ ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﭘﻮلھﺎی ﺑﺎدآورده ﺷﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ...ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و
ﺑﯽﭘﻨﺎه ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﮔﺮاﯾﺸﺸﺎن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻓﺰونﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ...روزﺑﻪ
روز ﻧﻔﻮذ ﮐﻼم ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺰاری و ﻧﻔﺮت ﻣﻠﺖ از اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺷﺪت
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ص.۴۲۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺠﺪد در ﺷﮑﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان آن ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺪد و
ﻏﺮبزدﮔﯽ در ھﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪھﺎ ،از اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ادب و ﻓﺮھﻨﮓ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﯾﮏ وﺟﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﺷﺖ و ﯾﮏ وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
وﺟﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ دوران ﭘﯿﺶ از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ھﻤﮥ آرﻣﺎنھﺎی ﺧﻮد را در ﻏﺮب ﻣﯽدﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آدم ﺷﺪن در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش را ﺑﺴﺎن ﻏﺮب و ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﺪ ،در اﯾﻦ دوره اﻓﮑﺎرش ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬاق در روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭼﭗ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻏﺮب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده و آن را ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺒﺖھﺎی ﺑﺸﺮی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺰ روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﻦ ﻣﻄﻘﻊ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ،
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی ﭼﭗ ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺖھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﺟﻼل آل
اﺣﻤﺪ ﺟﺎﻧﺒﺪار آن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎلھﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در دھﮥ اﺧﯿﺮ دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و
آﻣﺎل و آروزھﺎی ﺧﻮد را در ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
اﻣﺎ وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ھﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖھﺎی
آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را اﻋﻢ از ﺣﺮﮐﺖھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و دﯾﻨﯽ از ﭘﺲ از  ۲۸ﻣﺮداد
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دادن ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر آن ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺟﺒﺎری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رھﺒﺮی را
از دﺳﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻔﮫﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ
روش ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاھﺎﻧﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ھﻢ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻗﺪام دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮد و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ واداﺷﺖ .از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ ،در ﻋﻤﻖ ﺧﻮد ،روﺷﯽ ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎر و
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮان ﻓﮑﺮی ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد .روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﮐﺮدن آرﻣﺎنھﺎی دﻣﮑﺮات ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ،و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺗﺠﺪد ،از اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎنھﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﭙﺮدازد و در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ھﻤﺮاه ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﮥ رژﯾﻢ
ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﻮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
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ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺬھﺒﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر رژﯾﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﺛﻤﺮه ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖھﺎ ﺷﺪ؛ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ـ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ـ ھﻢ ﺑﻪ آن
ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﻨﺖ اﺻﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دوره اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺎوم ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﮫﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺧﻮد دارد.
وﺟﻮد ﯾﮏ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،راه داد و
ﺳﺘﺪ ﻓﮑﺮی را ﻧﯿﺰ ھﻤﻮار ﮐﺮده و از اﯾﻦ راه زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی را ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻓﺮھﻨﮕﻤﺎن و ھﻢ ﺑﺮای رﺧﻨﻪ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،از آن ﺑﮫﺮه ﺑﺮدهاﯾﻢ.
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ روی اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،آن ھﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آن
را ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻟﮫﯽ درآورده ،ﻃﺒﻌﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺮب )و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن ﻧﯿﭽﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم »ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ«
ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﮑﻞ داد( درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در دورۀ ﺟﺪﯾﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان ﮐﻪ در دھﮥ  ۲۰و  ۳۰ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺣﺮﮐﺘﺶ
را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در دھﮥ ۴۰و ۵۰آﺛﺎرش ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،دﺳﺘﻪای ﻓﯿﻠﺴﻮف داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺘﻪای از ﻧﻘﺎدیھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب را از ﺧﻮد ﻏﺮب
ﺑﻪ اﯾﺮان آوردﻧﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
درآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮج ﻓﮑﺮی ـ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﺮﻓﯽ
ﭘﮫﻠﻮیھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﻮﺷﻪای از ﺷﺮح ﺣﺎل و اﻓﮑﺎر
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد را در دو ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺮاق و ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺷﺮق ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺎط
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن ﺑﻮدﻧﺪ .دوم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﻠﯿﺴﻢ و ﻏﺮبزدﮔﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ و در
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺎس اﻗﺘﺒﺎس از ﻏﺮب ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺎدﻣﺎن »ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺒﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.
ُ
۱ـ ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ

١

٢

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺨﺸﯽ از
رﯾﺸﻪھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻨﺎی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ـ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ﮐﻪ
ً
ﻣﺠﺪدا در اﯾﺮان اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ ،اﻓﮑﺎر ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ) ۴آورﯾﻞ  ۱۹۰۳ـ  ۷اﮐﺘﺒﺮ (۱۹۷۸
ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ھﺎﯾﺪﮔﺮی و ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد ٣ .وی ﺑﺎ
ﭘﮋوھﺶ در اﻓﮑﺎر ﺷﯿﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻻﯾﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ آن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ رﮔﻪای از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ـ ﻓﻠﺴﻔﯽ در اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
وی ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻈﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﺷﯿﺨﯽ آن ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﮐﺮﺑﻦ در اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﺋﯽ روی ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،ﻓﺮدﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﮕﺎن و اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﮥ ﻓﮑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺼﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺑﻪ
٤
اﯾﺮان ﺑﺎ آﺛﺎر ﮐﺮﺑﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ،ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﺮد.
ﮐﺘﺎب رواﺑﻂ ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن )ﻣﺤﺮکھﺎی زرﺗﺸﺘﯽ در ﻓﻠﺴﻔﮥ
اﺷﺮاق( از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ
در اﯾﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮔﺰارش اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﮔﻠﺸﻦ«
ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺪ ھﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی در اﻣﺘﺪاد ھﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل ۱۳۴۷در ﺗﮫﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرھﺎی ﮐﺮﺑﻦ را در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼم اﯾﺮاﻧﯽ
اﻧﺘﺸﺎر داد .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش وی و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ۲۲ ،اﺛﺮ در ﻃﻮل ۲۵
 -١ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ص  .۷۲وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب )ص  (۱۱۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻊ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺒﺮھﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ از واﺟﺒﺎت اﺳﺖ و آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﺳﺖ و زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرش
ﻧﺸﻮﯾﻢ«.
٢. Henry Corbin
 -٣ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ص ) ۱۴۴و ھﻤﺎﻧﺠﺎ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ وی در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺻﺪراﯾﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن(.
 -٤در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۱۲۲
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ﺳﺎل ،ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﮫﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد ١ .ﺷﺎﯾﮕﺎن وی
٢
را ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﮫﺮوردی ﺑﺎ ھﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎلھﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ )م  (۱۳۸۴ﻧﯿﺰ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد.
ﮐﺮﺑﻦ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻮد ٣ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ او
روی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻧﻪ
ﮔﻨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ھﻢ در ھﻤﯿﻦ وادی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ھﻢ ﮔﺮوﯾﺪ .از ﮔﻨﻮن
دو اﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺮان دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺠﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل۱۳۴۹
)ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان )زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ( ﭼﺎپ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺳﯿﻄﺮۀ ﮐﻤﯿﺖ و ﻋﻼﺋﻢ
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ )ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ (۱۳۶۱ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب ﺑﺮای رواج اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
ً
ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺮدم را از ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ ،اﺧﯿﺮا ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب
ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٤ .اﻟﺒﺘﻪ روزﮔﺎری ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎد
ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﺗﮫﺮان ،ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻓﺴﻮر ھﺎﻧﺮی
ﮐﺮﺑﻦ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ و اﺳﻼم ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮھﻨﮓ
ﺷﯿﻌﯽ در ﻏﺮب ،و ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪرس ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآن در ﻗﻢ و دﯾﮕﺮ ﻓﻀﻼ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﻘﺮاط اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮔﺮداﮔﺮدش را ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺿﻞ ﺧﻮش ذوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
 -١ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ص .۳۸
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۴۲
 -٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﺎﯾﮕﺎن در :ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ آﻓﺎق ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌﻨﻮی دراﺳﻼم اﯾﺮان ،ص .۳۹
ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ـ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻮادی ـ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﮐﺮﺑﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﻧﺰد وی ﺑﻮدم .ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺸﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ اﯾﻦ
ﺣﺮفھﺎ ـ اﻧﻘﻼب و زد و ﺧﻮرد و ﺗﻈﺎھﺮات ـ ﻧﺪاﺷﺖ! اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ،
ﺗﺸﯿﻊ را از وﺟﻪ ﺷﯿﺨﯽ و ﺗﺄوﯾﻠﯽ آن ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪ.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻤﺎت ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﮫﺎر  ۱۳۸۹ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺎﻧﺮی
ﮐﺮﺑﻦ در اﯾﺮان« ﺻﺺ ۱۰۹ـ .۱۲۳

۹۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻋﻈﯿﻢ اﻓﮑﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و
١
ﺷﯿﻌﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺮﻋﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
۲ـ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ

ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ  (۱۳۱۲ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﭘﺪرش دﮐﺘﺮ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻧﺼﺮ ﭘﺰﺷﮏ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮاﻻﻃﺒﺎی
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎدرش ﻧﯿﺰ »ﺿﯿﺎء اﺷﺮف ﮐﯿﺎﻧﻮری« ﻧﻮادۀ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﺑﻮد .ﭘﺪر
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ از رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ دوره ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوره اول ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و ﺳﮫﻤﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ داﺷﺖ ٢ .وی در دوره رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﺎل
اﯾﻦ دوره ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ ٣ .ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺎدرش ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﺮان ،واﻟﺪﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻇﻮاھﺮ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را
٤
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ،داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽاش را
در داﻧﺸﮕﺎه ام آی ﺗﯽ در رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .وی آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻣﻘﺼﻮدش از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ھﺴﺘﯽ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﻢ او »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺴﺖ«
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ دروﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .وی ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺑﺎ آﺛﺎر ﮔﻨﻮن و ﺷﻤﺎری
دﯾﮕﺮ از ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺗﺠﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻣﺎراﺳﻮاﻣﯽ و ﻓﺮﯾﺘﯿﻮف ﺷﻮان
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ٥ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر اﯾﻨﺎن ،ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﮑﺮ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺪد ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ
داد .دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را در ھﺎروارد ﮔﺬراﻧﺪ ،وی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺮای دﮐﺘﺮی ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،دﻓﺘﺮ ﭼﮫﺎرم ،ص .۱۰۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻠﺪ اول ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد درﺑﺎره وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص ۲۱ـ .۲۲
 -٤در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۲۴
 -٥در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۶۷

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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رﻓﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۳۳۷/۱۹۵۸ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ١ .وی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ
دﮐﺘﺮیاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آﻣﻮزهھﺎی ﮐﯿﮫﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ،ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ و
ﺗﻤﺪن در اﺳﻼم را ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﻼﺋﻘﺶ در آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزۀ
ﺗﻤﺪن اﺳﻼم داﺷﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎری از اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻨﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﮔﯿﺐ و
٢
ﻟﻔﺴﻦ ھﻢ در ھﺎروارد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﮔﺮدیاش ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻋﺼﺎر و ﻧﯿﺰ
ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ٣ .وی
ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﻣﻮزهھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ او در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮫﺎده ﺑﻮد .رﻓﺎﻗﺖ وی ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ و در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از وی ﺑﻮد .وی اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه را از ﮐﺮﺑﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ ھﺎﯾﺪﮔﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ اﻣﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻼﺻﺪرا و ﺳﮫﺮوردی و
اﯾﻦھﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ھﺎﯾﺪﮔﺮ از ﭼﺸﻤﻢ اﻓﺘﺎد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ھﺎﯾﺪﮔﺮ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد اﻣﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﺟﻮد راﺳﺘﯿﻦ و ﻧﺎب آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺴﺘﯽ آدﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ٤ .وی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﮑﺎر ﮐﺮﺑﻦ ھﻢ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﮐﺮﺑﻨﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ و اﺣﯿﺎﮔﺮ اﻓﮑﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺼﺮ
ﺑﺎ او ﺑﻮد ٥ .ﺟﻠﺴﺎت ﻧﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺼﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان
و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﻼم ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻧﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن را ﻧﺼﺮ اﻧﺠﺎم داد .در ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت و رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ ،وی

 -١ﻧﻘﺎدی ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ را از ﺑﺮﺧﯽ از ادﻋﺎھﺎی ﺷﮕﻔﺖ دﮐﺘﺮﻧﺼﺮ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺟﺰ
آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل  ،۲۲ﺷﻤﺎره  ،۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان :اﺳﺘﺎد از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ!.
 -٢در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۷۲
 -٣ﻧﺼﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺮح داده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص ۱۲۲ـ .۱۲۴
 -٤در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۹۰
 -٥در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ﺻﺺ ۱۳۶ـ  ۱۴۵ ،۱۴۳و ﻓﺼﻞ ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺻﺺ ۱۴۶ـ .۱۶۳

۹۴۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ رﻓﺎﻗﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺼﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﯿﺴﺖ
١
ﺳﺎل ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺼﺮ از ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﻦ  ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﯿﺎر
در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺪﺗﯽ )از  ۳۷ﺗﺎ (۴۷
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه و ﺳﭙﺲ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه را از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .او اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و
ﺣﺘﯽ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ .ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ در آن
دوره ،اﻟﺒﺘﻪ ازﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺎص ﻧﺼﺮ و اﯾﺪۀ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ« ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺖ ٢ .اﻣﺎ
ﻧﺼﺮ در ھﺮدو ﺑﺨﺶ ،ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ھﻢ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﮐﺎرش را اداﻣﻪ
ﻣﯽداد .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻠﺴﮥ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« در  ۲۳آﺑﺎن ۱۳۴۹ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری درﺑﺎره
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺸﺮ و راﺑﻄﮥ روح و ﺟﺴﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻧﻮﺷﺘﮥ
دﯾﮕﺮی از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اھﻤﯿﺖ اﺳﻼم در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎرۀ اول اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ
ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و ھﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽاش ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و در ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
اﺳﺘﺎدی ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ)ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻌﺪی( را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .و اﯾﻦ
ً
ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﮥ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﺴﺮش و رﻓﺎﻗﺖ
وی ﺑﺎ ﻓﺮح ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .در واﻗﻊ ،رژﯾﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ از وی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮد؛ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎزلﺗﺮ ،از ﻧﺮاﻗﯽ ﻣﯽﺑﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ او ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺧﻮﺑﯽ از وی
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ .وی ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد درﺑﺎر ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎواک از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۲۷
 -٢ھﻤﺎن ،ص ۱۰۲ـ .۱۰۳
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ﺑﻮد .وی ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ھﻨﺪوﺳﺘﺎن،
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد در آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ .وی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺷﺖ .دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ از ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه رﺳﯿﺪ .وی زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی ﻟﻘﺐ ﺳﻔﯿﺮی
ﺷﺎھﻨﺸﺎه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻧﺼﺮ زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﯾﮏﺑﺎر
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و از او ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ وی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﻮارا
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت )ﺷﻤﺎره  (۱ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﭼﺎپ
ﺷﺪ ،ﻧﺎم ﭼﮫﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را روی ﺟﻠﺪ ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻧﺼﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی و دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری .ﻧﺎﺷﺮ آن ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ
ﺧﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺤﻠﻪای ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ دﯾﻨﯽ در
اﯾﺮان زد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .وی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﺶ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی در زﻣﯿﻨﮥ اﺣﯿﺎی ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ،درﺳﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ روی آورده و اﯾﺮاﻧﯽﮔﺮی را
ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎرش ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻓﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از
ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
 -١ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ج  ،۲ص  .۳۴۹ﻧﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ھﻤﺎن .اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ھﻢ از ﻗﻮل ﻧﺼﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﻠﻌﻮن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ص  .۱۴۳ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ.۳۴۹/۲ :
دوﺳﺘﯽ در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺰود :از آن ﺳﻮ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﺮوج ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻨﺰ »ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« )ﺑﻪ ﻗﯿﺎس اﺻﻄﻼح رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺳﻼﻣﯽ«( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ.

۹۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﺼﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮح ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ھﻮﺷﻨﮓ ﻧﮫﺎوﻧﺪی رﺋﯿﺲ وﻗﺖ دﻓﺘﺮ ﻓﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﻨﻮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن در دﻓﺘﺮ ﻓﺮح ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻧﺘﺼﺎب دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ ﺿﺮورت
ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی
ﻧﺪاﺷﺖ؛ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﯽ ﻇﺎھﺮ ﺑﺎزی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻃﺒﻌﺎ
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻠﮑﻪ ،ﻣﻘﺎم و ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد داد« ١ .ﺧﻮد ﻧﺼﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ وﯾﮋه اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮم ...ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮح
ـ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮش ﺑﺎﺷﻢ ـ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدم .او درﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﺑﺎ
ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد و از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ دوی ﻣﺎ ھﺪف
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ...ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﻨﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ...ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ...ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ درﺑﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﭽﻮن ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ) ...ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻧﮫﺎوﻧﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ،ﻓﺮح( ﻣﺮا ﻓﺮدا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ
دارم ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﮫﺎوﻧﺪی ﮐﻨﻢ ...ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ...اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن
ﻣﺜﻼ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮﭘﺎ
ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﻮر دﭼﺎر
ﺗﺤﻮل ﻧﺸﻮد ٢ .اﯾﻦھﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ادﻋﺎی ﻧﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﻪ وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺟﮫﺎﻧﺒﮕﻠﻮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻮی ھﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﻣﻮرد اﺷﺎره ھﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺼﻮدش اﺷﺎراﺗﯽ از ﺳﻮی درﺑﺎر ﯾﺎ
ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮدش در ذھﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 -١ﭘﺸﺖ ﭘﺮدۀ ﺗﺤﺖ ﻃﺎوس ،ص .۲۳۱
 -٢در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮﻗﺪﺳﯽ ،ص ۱۸۶ـ .۱۸۷

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۴۷

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺼﺎب دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﺮای دﻓﺘﺮ ﻓﺮح ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش اﻇﮫﺎر ﮐﺮده،
ﭼﻨﺪان اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﺮهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد وی از ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮده ﺗﺎ او ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ آن ھﺪف ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اراﺋﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه را ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺑﺎ ﻓﺮح داﻧﺴﺖ.
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ در آﻣﺪ ،از ﻓﺮح
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آورد و
ﻓﺮح ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻧﺼﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮد و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ آن )دو ﺟﻠﺪ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب و ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب( ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ و »ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﮫﺎت
ﻋﺎﻟﯿﮥ ﻋﻠﯿﺎ ﺣﻀﺮت ﺷﮫﺒﺎﻧﻮ ﻓﺮح ﭘﮫﻠﻮی ،رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮان« ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .در ﺑﺎرۀ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ھﺪف آن »ﺗﺠﺪد ﺣﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی
ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﺳﻼم،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن
ﺧﺎرج ،ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺳﻨﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ﺗﻤﺪنھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﺗﺸﻮﯾﻖ روﯾﺎروﯾﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ
ﺟﮫﺎن ﻣﺪرن ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﺑﺎ آن روﺑﻪ
١
روﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺳﻨﺖ اﺳﺖ«.
ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﯾﻞ
ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ را اداﻣﻪ دھﺪ« ٢ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
ﻗﯿﺎس »ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ« در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ در اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺼﺮ ،رﺋﯿﺲ آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و

 -١روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮب ،ص .۱۹۴
 -٢ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ص .۵۴

۹۴۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ١ .ﻧﺮاﻗﯽ ھﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎن آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب،
ﺳﯿﺪﺟﻼل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر ،ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮوﻏﯽ و اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ .در اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮح
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﻮزهھﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ھﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد
ﻓﺮح ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻧﺼﺮ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮش در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ روی ﻓﺮح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮح ﺑﻪ »ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﮫﺮوردی« از ﺳﻮی وی ﺑﻪ ﻓﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﮥ آن ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮓ
اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮح اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﻪ
٣
ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮاث ﮐﮫﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮف ،اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺲ وی ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی ﺟﺎی وﯾﮋهای داﺷﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﮑﺎریاش ﺑﺎ
ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﺼﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﺎدی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎرش در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،از ھﻤﮑﺎران اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻼشھﺎی وی ﺑﺮای ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ ازﯾﺎد
ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﮫﺎن ،در اﯾﻦ دوره،
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ ٤ .درﺑﺎره ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی
 -١در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۱۶۵
 -٢در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۱۶۲
 -٣آن ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ،ص ۸۰ـ .۸۱
 -٤اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﻪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان رﺷﺪ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﺎ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺠﺎﺑﯽ ،ﻇﮫﻮر ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﻣﮑﺘﺐ او در ﻗﻢ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﮫﺘﺮ ،اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮف در ﺗﮫﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺳﮫﻢ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻠﺒﯽ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و درآﺛﺎرش دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،آﺛﺎر آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،رﺗﺒﻪ اول را دارد .درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎه دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ درﺑﺎره رواج ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ دھﻪ در اﯾﺮان
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۱۶۲
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۹۴۹

ھﻤﮑﺎری دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺪ ،روی دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎد ،ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻓﮑﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﮑﺮی در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ،و دﯾﮕﺮی
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺼﺮ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮح و
درﺑﺎر ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﭘﺰ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﯿﻞ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ـ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ در ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل
 ۱۳۴۵ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻠﻞ آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﻟﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ،درﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ« را ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﻓﺮﯾﻘﺎ و
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻨﺖھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﯾﺮان
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺮد ﺷﺪه ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ اروﭘﺎﺳﺖ .ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد
اﺣﺴﺎس ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ را اﺧﺬ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺑﯽﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﺼﺮ دﻓﺎع از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﻨﺖھﺎی
ﻗﺪﺳﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ١ .در ﻧﮕﺎه وی ،اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن و ﻣﺘﺠﺪد ﻣﺘﻘﺎوت اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ آنھﺎ در ﺷﺮق و
ﻏﺮب وﺟﻮد دارد .ﻧﺼﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻨﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻮر ﻗﺪﺳﯽ و اﻟﮫﯽ
اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ از ﺗﺠﺪد ﺑﯿﺰار اﺳﺖ؛ و در ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ در
اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖھﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری روی ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺪد ،ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻨﺖھﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﮫﻦ ﻋﻼﻗﮥ وﯾﮋهای دارد و
ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﮫﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﮐﮫﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺪرن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺮ
ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﭼﺎپ دوم اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۴۵ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺟﮫﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ .ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن در اﺳﻼم )ﭼﺎپ اول ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ  (۱۳۵۰ﻣﺮوری
 -١دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ« )ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ
رﺣﻤﺘﯽ« )ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺳﮫﺮوردی  (۱۳۸۰درﯾﺎﻓﺖ.
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ﺑﻮد ﺑﺮ داﻧﺶھﺎی ﻣﮫﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آنھﺎ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ وی از دﯾﺮ زﻣﺎن
ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد .از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻧﺼﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺗﮫﺮان (۱۳۴۸اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻏﺮب در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد
ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻓﻠﺴﻔﮥ اروﭘﺎﯾﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮع راﺑﻄﮥ ﺣﯿﺎﺗﯽ و دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن
اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و آرﻣﺎنھﺎ و اﺳﺎس ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ
اﻣﺮ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ در ﺣﯿﺎت ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻧﺼﺮ روی آن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﻧﮫﺎد ،اﺣﯿﺎی ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ و
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺗﺎزه از ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺎس
ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ آن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺎم دارد .وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ
و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎ از آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺒﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﮐﺮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ و
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از اﯾﻦ اﺻﻮل
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﺑﺪی ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد «.وی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ رﺳﻮخ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب اﺷﺎره
ﮐﺮده ،راه ﺣﻞ را ﺑﺎز در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل را دوﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ و رﯾﺸﻪھﺎی
١
ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ آزﻣﻮن ،ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﻨﯿﺎد
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ« ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮﻧﺼﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻼﯾﺮی
ً
و ﻋﻼﻣﮥ وﺣﯿﺪی ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻇﺎھﺮا راه
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺎ ﻣﻼﯾﻢ و
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد )و ھﺴﺖ( و از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ )ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم( را ﺑﺎ »ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂﺑﯽ« ﯾﮑﯽ
داﻧﺴﺘﻪ و در ﭘﯽ دوری از »ﺳﻨﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ« اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد

 -١ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ص .۱۴
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)و ﻣﯽﮐﻨﺪ( ١ .وی روی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎر آوردن ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﮐﺮده و آن را از زاوﯾﮥ
ﯾﮏ »ﻣﯿﺮاث ﻋﻈﯿﻢ و ارزﻧﺪه و ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮدﻣﺎن« ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﺎﺳﺪاری و
ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ٢ .ﺗﻔﺎوت ﺗﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ھﺎﯾﺪﮔﺮیھﺎی اﯾﻦ دوره آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ،وﻓﺎدار اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﯾﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﯾﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ در
ﻧﻔﯽ ﻏﺮب از اﻓﮑﺎر ھﺎﯾﺪﮔﺮی ﺑﮫﺮه ﺟﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ وی درﺑﺎرۀ اﺳﻼم و
٣
اھﻤﯿﺖ و ﺑﺮﺗﺮی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ـ اﻋﻢ از ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه دارد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﺼﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﻪدور ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻤﺪن ﻣﺎدی ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮﯾﺶ را
آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ھﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس را ﺳﺒﺐ روی آوردن ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ادﯾﺎن و
ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و در ﻓﺼﻠﯽ ﺧﺎص در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ را در
٤
دورۀ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻧﻮاﻗﺺ آن ﻧﺸﺎن دھﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ ﺷﻌﺎر ﻧﺼﺮ در دھﮥ آﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ،
آﯾﺎ ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ؟ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ وی در روزﮔﺎر او ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد» :در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ
وﺿﻊ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺠﺪد و ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂﺑﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ
ﺗﻤﺪنھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﮐﻨﻮن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﺎﯾﻖ ادﯾﺎن ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ« .وی رﺳﺎﻟﺖ
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ »ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ـ ﺟﻮاﻧﺎن ـ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ادﯾﺎن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ،

 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۷۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۹۳
 -٣ھﻤﺎن ،ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ادﯾﺎن ﻋﺎﻟﻢ«ص ۲۲۱ـ .۲۴۷
 -٤ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺼﺮ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺗﻤﺮﯾﻦ درﺳﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﻼم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ دھﺪ ،ﻧﺼﺮ ﻗﻮل داد ﮐﻪ از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه آﻣﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎودان ،ص .۳۵۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن و دﯾﻦ را در دﺳﺘﺮس آﻧﺎن ﻗﺮار دھﻨﺪ ١ «.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در
اﻣﺘﺪاد ھﻤﺎن ھﺪﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺎری آن ﺟﺮﯾﺎن روی ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب و ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرزه از ھﺮ ﻧﻮع آن ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻞ ،رﻓﺎﻗﺖ ﻧﺼﺮ و ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻮد،
آن ھﻢ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در
اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ روی اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻏﺮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﺪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﺎ اﺑﻦ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮد .وی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ھﻢ
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺘﺎب ﺟﻮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺠﺪد )ﺗﮫﺮان (۱۳۷۳ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ آن اﻓﮑﺎر را در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻮان
٢
ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

 -١ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ص .۲۶۷
 -٢ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ او در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﺎص وی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪس )ﺗﮫﺮان ،(۱۳۷۹
آرﻣﺎنھﺎ و واﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺳﻼم ) (۱۳۸۲ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ) .(۱۳۸۱ﺻﺪر
اﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ ﺷﯿﺮازی و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ) .(۱۳۸۲آﻣﻮزهھﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن از دﯾﺮوز و اﻣﺮوز ).(۱۳۸۲
ﺳﻨﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ) (۱۳۸۳و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،ﻣﺠﻠﺪ ﺑﯿﺴﺖ و
ھﺸﺘﻢ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن زﻧﺪه« ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی اﺳﺖ در ﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻧﺼﺮ) .ﻣﻌﺮﻓﯽ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻣﺠﻠﻪ آﯾﻨﮥ ﭘﮋوھﺶ .ش ) ۸۳آذر ـ دی  (۸۲ص ۹۱ـ  .۹۴ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﮫﺒﻮد روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺳﺎل  ۸۲ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎه اول ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺎل ﺿﻤﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ،ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ وی اﺷﺎره ﮐﺮده،
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺎد ،ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ او در ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان و رﯾﺎﺳﺘﺶ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه
آرﯾﺎﻣﮫﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﮔﺎه در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ھﻤﻪ ﺑﺎر را ﺑﺮ دوش ھﻤﺴﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ او
ﻧﺒﻮد ،ﻻﺑﺪ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ اﻻن در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﺳﺮوش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻧﺸﺪ «.اﺳﻼم دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ ،ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و راز آﺷﻨﺎی ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ
اﻟﻠﻪ ﻧﻮری) ...ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻧﺼﺮ در داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ھﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد .در آن روزﮔﺎر
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﭙﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﻓﺎع از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ« )در ﺣﺠﻢ ۳۲ﺻﻔﺤﻪ( از دﮐﺘﺮ
ﺣﺪاد و ﺑﺎ آرم داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﮫﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﺑﻮد :در اواﺋﻞ
ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﮏﺑﺎره از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻮر ﺗﻨﺪی ﮐﻪ از اﻓﻖ
ﻏﺮب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ در آن
دوران ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﺣﺴﺎس
ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﻇﺎھﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﻮ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﮫﻨﻪ را ﺑﻪدور اﻧﺪازد؛ و اﮔﺮ دور
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻاﻗﻞ آن را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻮ درآورد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ آن ﻣﯿﮫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺸﺪ .آری ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﻪ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﮫﻤﺎن
ﻣﺎ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ھﻤﻮاره ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻼش
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﺮ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ او از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن
ﺟﺪای از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وی در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ وﺟﻮد
دارد .ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﻼش ﺑﺮای آوردن وی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﻤﺎﯾﺶ روز
ً
ﻓﻠﺴﻔﻪ در آﺑﺎن  ۸۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﮫﺎن ﺑﺎ
ﻣﺘﮫﻢﮐﺮدن او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ،ﻋﻠﯿﻪ وی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
۳ـ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و ﻏﺮبزدﮔﯽ

ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻏﺮبزدﮔﯽاش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در دو دھﮥ  ۴۰و  ۵۰ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﮑﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺮ ﯾﺎ ﻓﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﯾﮕﺎن
درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب ﻃﯽ اﯾﻦ دو دھﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ ﻏﺮب،
ارزشھﺎی ﻇﺎھﺮی آن و اﺑﻌﺎد ﺻﻮری ،ھﻨﺮی و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻏﺮب زدﮔﯽ و ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﺂﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽداد.

۹۵۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺻﻄﻼح »ﻏﺮبزدﮔﯽ« ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺻﻄﻼح ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت
دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﺎﻧﯿﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ،ﮐﻪ
ﻗﺮﯾﺐ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ١ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻏﺮبزدﮔﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﺴﻔﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮدﯾﺪ  ٢و ﭘﯿﺶ از وی ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎدﻣﺎن در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ  ٣و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺟﻼل ﺑﺎ ﻋﺮﺿﮥ آن در ﻋﺮﺻﮥ ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﻣﻪ و
ﺑﺴﻂ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارزﺷﯽ آن ،اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را ﮔﺴﺘﺮش داد .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﺮوﻏﯽ
ھﻢ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۳۰ﺑﺤﺚ ﻏﺮب
و ﺷﺮق را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻏﺮبزدﮔﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻔﮫﻮم ﻏﺮبزدﮔﯽ
را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﺮوﻏﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ و
٤
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ در ﺻﺤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﮐﺘﺎب ﻏﺮبزدﮔﯽ ﺟﻼل )اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎدات( آل اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ـ
۱۳۴۱؛ ھﻢ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان
اﺳﺖ ،و ھﻢ آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮدن اﯾﺮان را ﺑﺮای زاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﺿﺪ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ دارد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺟﻼل در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻇﮫﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎی در ﺳﻨﺖ دارد و
 -١ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﺎﻧﯿﻪ ،ص ) ۴۶ﺗﮫﺮان.(۱۳۸۲ ،
 -٢دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :دﯾﺪار ﻓﺮھﯽ و ﻓﺘﻮﺣﺎت آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ،ص ۳۴۶ـ .۳۶۵
 -٣ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ )ﺗﮫﺮان (۱۳۲۶ ،ﮐﻪ ﺟﻼل در ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ص ۷۸ـ  ۱۴۷ ، ۷۹ﺗﺄﺛﯿﺮش را از او
ھﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﻼﻧﯽ )ﺗﮫﺮان (۱۳۸۲ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه
اﺳﺖ .وی اﺻﻄﻼح »ﻓﮑﻠﯽ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺒﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی دوره اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد و وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎھﻤﺎن ﻏﺮﺑﺰده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص ۳۸ـ
 .۳۹وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ھﻤﺰﻣﺎن از دو ﻗﺸﺮ ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ :ﻓﮑﻠﯽھﺎی ﻏﺮﺑﺰدهای ﮐﻪ ھﯿﭻ از ﻏﺮب ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
و ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺳﻨﺖھﺎ در ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ھﻢ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ .ﺳﻤﺒﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای وی
ھﻮﺷﻨﮓ ﺧﺎن ھﻨﺎوﯾﺪی )ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ادا و اﻃﻮارھﺎﯾﯽ از ﻏﺮب ﻣﯽداﻧﺪ
و ﺑﺲ .ﻧﻪ آﻧﺠﺎ را درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎ را .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ زده )اﻋﻢ از
روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ( ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ھﻮﺷﻨﮓ ﺧﺎن ھﻨﺎوﯾﺪی
را دور ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﺤﺚھﺎی ﺷﮕﻔﺖ ﺧﻮد در ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺳﻤﺒﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﺒﺔاﻟﻠﻪ روﻓﯿﻌﯽ
)ﺑﺎز ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﯾﺪﮔﺎه وی در :ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ص  (۴۱اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب
درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﻦ دو و ﻏﺎﻟﺒﺎ درﺑﺎرۀ ھﻤﺎن ھﻨﺎوﯾﺪیھﺎﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دﯾﮕﺮ وی را ھﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺮاژدی ﻓﺮﻧﮓ« )ﺗﮫﺮان (۱۳۴۶ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 -٤ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص .۱۲۸

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۵۵

ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻏﺮبزدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﻨﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ِ
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻼل درﺑﺎره ﻣﺎھﯿﺖ ﻏﺮبزدﮔﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؛
ﻣﮫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺻﻞ در آﻣﺪه و ﯾﮏ ادﯾﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﻔﻮذی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در روزﮔﺎر ﺧﻮد دارد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﻠﯿﺖ
١
ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه را در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﻼل ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺗﺠﺪد،
داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺧﺎن ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ؛  ٢اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻼل ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻃﻠﺒﮕﯽ ھﻢ در ﻧﺠﻒ داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن ھﻤﺰﻣﺎن ھﻢ ﺗﻮدهای ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﻢ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در دﯾﻦ ٣ .اﯾﻦ اﺻﻼح ﮔﺮی از ﺳﻮی ﺟﻼل ،ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ

ﻻﹶﻋﲈل ﹼ
اﻟﺸﺒﻴﻪ آﻳﺖ اﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ در ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎل ﻋﺰاداری ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺰاداریھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع در ﺳﺎل ۱۳۲۲ﭼﺎپ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در
ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺪ و اﯾﺮادھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﻃﺮاف
 -١ﭘﯿﺘﺮ آوری در ﺳﺎل  ۴۱ﺑﺎ دﯾﺪن ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی اوﻟﯿﻪ ﻏﺮبزدﮔﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ در اﻗﻠﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ »ﻧﺒﺎﯾﺪ آنھﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ« .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ،ص .۱۲۹
 -٢ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺢ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم
ﺗﻮدهایﮔﺮی ﭘﺲ از ۲۸ﻣﺮداد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮی ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی )در ﮔﺬﺷﺘﻪ در  ۲۷ﻣﮫﺮ (۱۳۸۹
ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻣﺼﺤﺢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﺪر را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮوت ﺑﻮد ،ﺑﻪ
وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ او دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ـ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد .ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب  ۲۳ﺳﺎل در ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎوه ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﻓﺮزﻧﺪش را ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۵۶در ﺗﺼﺎدف ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺎوه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ او را ﮐﺎﻇﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺟﺎزه
رواﯾﺘﯽ ھﻢ ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد! )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎوه ،ش ،۶۷ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۵۶ص  (۱۵اﺣﻤﺪ
ﻣﻨﺰوی ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﭼﭗ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ،
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ ﻓﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﻨﻮﺳﯿﺴﻢ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت وی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺧﻼﺻﻪای از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ،ﻋﻠﯽ
ھﺒﺎﺷﯽ) ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪای ﻣﻌﺎﺻﺮ ،۱۳۷۹ ،ﺻﺺ ۵۸۰ـ (.۶۲۲
 -٣ﯾﮏ ﭼﺎه و دو ﭼﺎﻟﻪ و ﻣﺜﻼ ﺷﺮح اﺣﻮاﻻت ،ص۴۸ـ  ،۴۹از ﭼﺸﻢ ﺑﺮادر ،ص ۲۳۷ـ .۲۳۹
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺰاداریھﺎ ـ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮدزﻧﯽ و ﻗﻤﻪ زﻧﯽـ درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ١ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﺎر ﺟﻼل در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺣﻮم اﻣﯿﻦ،
ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺑﺎزاریھﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ،
٢
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪھﺎی آن را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و دور رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺟﻼل ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺴﯿﺮ ﻓﮑﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮد.
ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ  ٣در ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن )ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم( ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎل۳۱
 -١ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺮﮐﺔ اﻻﺻﻼح اﻟﺸﯿﻌﯽ) ،ﺻﺎﺑﺮﯾﻨﺎ ﻣﯿﺮﻓﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ از ھﯿﺜﻢ
اﻻﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻨﮫﺎر (۲۰۰۳ ،ص ۲۷۵ـ .۳۳۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺰاداریھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﮫﺮان ،۱۳۷۱ ،ﻣﻘﺪﻣﮥ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ.
 -٣ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﻣﺮاد ﺟﻼل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .ﺧﻠﯿﻞ
ﻣﻠﮑﯽ رھﺒﺮ اﻧﺸﻌﺎﺑﯿﻮن ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،اﻓﺰون
ﺑﺮﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ﭘﺮداﺧﺖ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎب »ﻣﻠﻞ ﻓﻘﯿﺮ« از ﭘﯿﺮ ﻣﻮﺳﯽ )ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﮔﺎم( »ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺮس و اﻣﯿﺪ« از ﺗﯿﺒﻮر ﻣﻨﺪ
)ﺗﮫﺮان» ،(۱۳۵۵ ،اردوﮔﺎه ﺳﻮم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎﻧﯽ« از راﻣﺎﻧﻮھﺎ و ﻟﻮھﯿﺎ )ﺗﮫﺮان ،رواق» ،(۵۷ ،اﻧﻘﻼب
ﻧﺎﺗﻤﺎم« از اﯾﺰاک دوﯾﭽﺮ )ﺗﮫﺮان ،ﺟﺎوﯾﺪان (۱۳۵۸ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﺧﻮدش ھﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ« )آﺑﺎن» ،(۱۳۳۱ ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد«
)ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﺎھﺪ(» ،ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« )از اﻧﺘﺸﺎرات
ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم( .ﻣﻠﮑﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وی »ﻧﻪ دﯾﻦ
دارد و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار« اﺳﺖ .وی در زﻧﺪان ﺑﺎ او ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ داﺷﺘﻪ و وﯾﮋﮔﯽھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ از
ﺟﻤﻠﻪ »ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ« از او ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص  .۳۰۹ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ از ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺪ ﮔﻔﺖ و او را ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺟﻼل
اﻇﮫﺎرﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ھﺪفھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را دوﺳﺖ دارد و
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن .۳۱۳ ،وﻗﺘﯽ ﺧﻠﯿﻞ
ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺮد ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ او در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﺎدی روﺣﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰش ﭼﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻮد« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص  .۵۹۲ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺰری ،ﺳﻔﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ھﻢ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮑﺮری در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ،ج  ،۱ص  .۱۷۱ﺧﻠﯿﻞ ﺷﮫﺮت ﺑﻪ دﻓﺎع از اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺖ و آﻗﺎی اﺑﻮذر ﺑﯿﺪار ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﭘﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻤﺲ آل اﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه( ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏﺑﺎر
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ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۳۲ﯾﻌﻨﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ادﺑﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی آورد.
داﺳﺘﺎن ﻧﻮن و اﻟﻘﻠﻢ را در ھﻤﺎن ﺣﺎل و ھﻮا و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﻧﻮﺷﺖ و ﺣﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وی ﮐﻪ از ﺗﺠﺪد )آن ھﻢ ﺗﺠﺪد اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ( ﺑﺮﯾﺪه
ﺑﻮد ،راھﯽ ﺟﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺖھﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه ـ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ
ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن در آن زﻣﺎن ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی از دورۀﺻﻔﻮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ،ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻢ ﺗﺎ
اﻧﺪازهای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ زد( .او از ﻣﯿﺮداﻣﺎد و
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﻦ در درﺑﺎر ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ »اﻣﮑﺎن ﺷﮫﺎدت را رھﺎ
١
ﮐﺮدﯾﻢ« و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ »ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﮫﯿﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﻢ« ﺳﺨﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﻧﺘﻘﺎد وی از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﮑﺎر آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮕﯽﻣﺂﺑﯽ ﺑﭙﺮدازد ٢ .ﺟﻼل از
ﺧﺮاﻓﻪﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻦ ﻣﺪاران ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ٣ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﯽ در
آنھﺎ دارد ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و روﺣﺎﻧﯿﺖ را آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮی ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮبزدﮔﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد ٤ .ارﺗﺒﺎط وی ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﺣﻔﻆ ﺷﺪ و آﻗﺎ ﻣﮫﺪی ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﻗﻮل ﭘﺪرش )ﺑﺮای ﺑﻨﺪه( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ درﺑﺎره ﺟﻼل ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻼل آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻔﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
روی ﺳﮑﻪ ﺑﻮد؛ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﯾﺪن از ﻏﺮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﻮدهای آن ﺑﻮد؛ و ﺳﭙﺲ ـ
ھﻢ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن وی آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از آن دﻓﺎع ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ .ﺧﻠﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎ را دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﻼل ھﻢ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻢ رﻓﺘﯿﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد .ﺧﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
دﯾﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺟﻼل ﮔﻔﺖ :ﺧﺮ رﻧﮓ ﮐﻨﯽ!
 -١ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ،ص .۵۸
 -٢ﻏﺮبزدﮔﯽ ،ص .۸۸
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۰۷
 -٤ھﻤﺎن ،ص ) ۸۳ﭘﺎورﻗﯽ(.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ـ روی آوردن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﺑﺮﯾﺪن ﮔﺮوھﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺗﺄﺳﯿﺲ راه ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻣﯿﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﺟﻼل ھﻢ از اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺎل ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای و ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ،
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻮر »ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« را در ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺣﺘﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرﺗﺮ ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن ،اﻣﻪ ﺳﻪ
١
زر ،آﻟﺒﺮ ﻣﻤﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ،ﺟﺰء اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ،اﻣﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد .در
واﻗﻊ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ازآﻧﺎن ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻼل ﯾﺎ اﺣﻤﺪ آرام ـ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ دﻓﺎع ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؛ اﻣﺜﺎل ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﯾﻦ ھﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ و روی ھﻤﯿﻦ
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ از اﺳﻼم اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﮑﻮﻻر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن ـ ﺑﻪ ھﺮ روی
و ﺑﻪ ﻣﺮور ـ ﺑﺴﺘﺮی را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻣﺪ.
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﻓﺮاﻃﯽ و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮای ﺷﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎ ﭘﻨﺎه
روﯾﮑﺮد ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دھﺪ .ﺟﻼل
ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون
ِ
ً
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ـ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ﺑﻮد .وی ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻠﻢ
رﺳﺎﯾﺶ و ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﺎص ﻣﺬھﺒﯽاش ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻏﺮب آﻏﺎز ﮐﺮد؛ ﻏﺮبزدﮔﯽ را ﻧﻮﺷﺖ
ً
و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ﺳﻨﺖ و ﻣﺬھﺐ اﺻﯿﻞ را راه ﺣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻏﺮبزدﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺠﺪد و
ﻣﻈﮫﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻠﻘﯽ ﺳﺎواک از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﺪف ﻣﻮﻟﻒ »ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻧﯿﺪن آنھﺎ ﻋﻠﯿﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
٢
و ﺑﺮھﻢزدن اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر« ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت »اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ج  «۲ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻪ دورۀ روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ« ھﻢ ۶۹۸ـ .۶۹۹
 -٢ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۱۷
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روﯾﺪاد  ۱۵ﺧﺮداد  ۱۳۴۲ﺟﻼل را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺬب ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وی در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواک اﻓﺘﺎد .ﺑﺮاھﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺟﻼل از ﻣﯿﺎن ھﻤﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد راﺑﻄﮥ ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ھﺪفھﺎی
١
آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ«.
در واﻗﻊ ،درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺮوع رﺳﻤﯽ
ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺪد در
اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﮏ ﺗﻮدهای ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺟﻼل از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ،آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب روﺣﺎﻧﯿﺖ رﯾﺨﺖ» ،اﮔﺮ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻓﮑﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﺘﯽ و دوری از ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد ،ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎلھﺎی  ۴۰ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را
ﺑﺮاﻧﺪازد ٢ «.در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ :ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺮ
ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری را ﺑﺮ دار ،ﻧﺸﺎﻧﮥ اﺳﺘﯿﻼی ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .اﯾﻦ درﺳﺖ
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ،ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ و زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت از ﺳﻮی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ و دﻓﺎع از وی ﺷﮫﺎﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ،ﺟﻮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
آن وﻗﺖ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻪ ﺟﻼل در ﺑﺎره ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ را »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺶ« وﺻﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺷﺼﺖ ﺑﻠﮑﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ! ﺑﻪ ﻋﮑﺲ او ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ،ﮐﻪ از اواﺋﻞ دھﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮐﺘﺎب ﺣﮑﺎﯾﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻼل در
دﻓﺎع از ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﺳﺨﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺟﻼل ﮐﻪ اﯾﻨﮏ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺴﯽ در
ﻣﯿﻘﺎت را ﻧﻮﺷﺖ ٤ .وی در اواﺧﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ و در آن اﺧﺒﺎر
 -١ﺳﻔﺮ ﻣﺼﺮ و ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ص .۱۸۲
 -٢ﺟﻼل و آل اﺣﻤﺪ ،ص .۸۱
 -٣ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ،ص .۷۸
 -٤آﻗﺎی ﺑﯿﺪار ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل دﻋﻮت ﮐﺮدم .ﺟﻼل در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﺑﯿﺪار! اﯾﻦ رﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ از
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.

۹۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻏﺮبزدﮔﯽ و ﺟﻤﻊآوری آن را ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد و اﻓﺰود ﮐﻪ
در ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
١
روﺣﺎﻧﯿﻮن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺟﻼل در ۱۸ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۴۸در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وی را داﺷﺖ ،در
اﺳﺎﻟﻢ ﮔﯿﻼن درﮔﺬﺷﺖ .او ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﻠﺢﮐﺮدن ﻣﺮدم آﻣﺎده ﺷﺪ ٢ .ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺷﺮﺣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺮاﺣﻞ
 -١اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎواک اﻓﺘﺎد .ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﺎﻟﺖ ۲۴ ،آﺑﺎن  ۱۳۷۳و ادﺑﯿﺎت
داﺳﺘﺎﻧﯽ ش  ،۱۰۴ص ۲۵اول ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد :وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش آزادی آن ﺣﻀﺮت ،ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ
ﺷﺎدی واداﺷﺖ ،ﻓﻘﺮا ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻟﭙﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺖ ﺑﻮﺳﯽ
ﻣﺠﺪد ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ دو ﺳﻪ ﺧﺒﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﺪم اﮔﺮ آنھﺎ را وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻨﻢ
ﺑﺮای ﻋﺮض ﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی را دﯾﺪم از اھﺎﻟﯽ اﻻﺣﺴﺎء ﺟﻨﻮب
ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻮﯾﺖ و ﻇﮫﺮان ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ اھﺎﻟﯽ اﻻﺣﺴﺎء و ﺿﻮف و ﻗﻄﯿﻒ
ﺷﯿﻌﻪاﻧﺪ و از اﺧﺒﺎر واﻗﻌﻪ ﻣﻮﻟﻤﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺧﺒﺮ داﺷﺖ و ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮد ...دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح
دﯾﮕﺮی در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ و آﻣﺪم درﺑﺎره ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ھﻤﯿﺸﻪ در آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﻀﺮاﺗﺘﺎن ﺧﻮاھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﻠﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
روﺣﯽ ﻗﻀﯿﻪ را ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ در ﻏﺮبزدﮔﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﭼﺎپ اول آﻣﺪه.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۲۳۰ـ  .۲۴۳ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در
ﺗﺸﯿﯿﻊ و دﻓﻦ ﺟﻼل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﺪث ارﻣﻮی ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺟﻼل ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن وی ارا در اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ) .ﺟﻼل ﺳﺎﺑﻘﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺑﺎ
اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ داﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﺮدو از ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره ﺟﻼل و
ﺳﻮاﺑﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ وی و ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ دو ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺟﻼل ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﻼل در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﻼم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ«) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر
زﻣﺎن ،ج  ،۲ص ۳۱۳ـ  (۳۱۷ﻧﻘﻞ از ﻣﺮغ ﺣﻖ ،ﺣﯿﺪر ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﺗﮫﺮان (۱۳۷۶ ،درﺑﺎره ﯾﮏ ﻗﺮار
ﻣﻼﻗﺎت آنھﺎ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﻨﻮد ﮐﺮده ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص  .(۲۶۲در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ
او ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﻨﺒﺮرﻓﺖ .وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﮐﺘﺎب ﻏﺮب زدﮔﯽ
ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) .ھﻤﺎن ،ص  (۲۵۶ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﻠﻢ
او در ﻣﺸﮫﺪ ،در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻼھﺎﺷﻢ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده و ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد در
آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﮫﺮهای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺬھﺒﯽ از ﺟﻼل اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ھﻤﺎن ،ص  ،۲۶۴و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص  .۳۶۴در آﻧﺠﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﺑﻄﺤﯽ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی
ﺧﻮد را از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد و ﺗﻘﺪﯾﺮش از ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ( .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را در ﯾﮏ ﭼﺎه و دو ﭼﺎﻟﻪ آورده و ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ھﻤﯿﻦ ﺟﻮریھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺟﻮاﻧﮏ ﻣﺬھﺒﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و از
ﺑﻠﺒﺸﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ و آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزیھﺎ ﺳﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺤﻮل و ﺗﺮﻗﯽ و در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﻓﺮﻧﮓ و اﻣﺮﯾﮑﺎ دارد ،ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﻮدن ﻣﯽﺑﺮد
و ﺑﺪﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﻨﮫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽھﺎ و ﭼﻪ ﺑﯽاراده ھﻢ .و ھﻢ اﯾﻦھﺎ ﺑﻮد
١
ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺮک ﻏﺮبزدﮔﯽ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ وی ـ ﺟﺰ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ
آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﮫﺎن ﻧﻮ ـ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ ٢ .وی در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع ﺗﺠﺪد در اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﺣﺬف روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را از ﺣﺮﮐﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی
اراﺋﻪ ﮐﺮد .وی ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮی از ﻣﯿﺮزا آﻗﺎ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﺮوی ،و
از ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺘﻦھﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ« ٣ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل از ﺳﺮﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
٤
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ  ۱۵ﺧﺮداد ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ وی از ﺿﺮورت اﺗﺤﺎد روﺣﺎﻧﯿﺖ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺳﺨﻦ

ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺸﮫﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺒﺴﯽ ،ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده و آن را در
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﻣﻼھﺎﺷﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران ،ﺷﻤﺎره  ،۳۵ﻣﮫﺮ  ،۸۷ص .۳۸
) -١ارﺟﺎع ﯾﮏ ﭼﺎﻟﻪ و دو ﭼﺎﻟﻪ(.
 -٢ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آل اﺣﻤﺪ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد ﺣﺎج آﻗﺎرﺿﺎ )ﺑﺮادر
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وی ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﺷﺐ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ
ﺑﺮد و ھﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺶ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪای از روی آن ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﭼﺎپ ﺷﻮد) .ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ج  ،۱ص .(۳۵۳
 -٣در ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ج  ،۲ص .۳۵
 -٤روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮب ،ص .۱۱۸

۹۶۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﭘﯿﺮوزی را در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن دو ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
١
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ
اﺛﺮ ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ و ﻣﮫﻢ ﺟﻼل ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ و ھﻤﺰﻣﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻌﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻨﺤﻂ و دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﺟﻼل در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اوج ﮔﺮﻓﺖ و دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺲ او در دﻓﺎع از اﻋﺮاب
و اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨﺪش از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ اﯾﺮان ،ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﮕﺮش اﺳﻼﻣﯽ وی
ﺑﻮد .ﺳﺎواک او را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺟﻼل ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻤﻮد ٢ .ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺎﻟﮥ وی در ﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﺎﻗﻮﮐﺸﺎن ﺣﺮفھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد ٣ .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﺟﻼل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ارادت
ھﻢ ﺑﻪ او داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک از

 -١ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ج  ،۲ص .۵۲
 -٢ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۱۳۴ـ  .۱۳۵وی در اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺣﺘﯽ از ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ھﻢ
ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن روز ﺟﮫﻮدﮐﺸﯽ و ﺑﮫﺎﯾﯽﮐﺸﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
 -٣ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺎھﮥ ﺧﻮد از اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺖ و ھﯿﺠﺪه روز ﻣﯿﮫﻤﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮد و ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم وﯾﮋۀ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮ داده و ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
آن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ! اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ،ﻧﮕﺎه وی از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬھﺒﯽ وی ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪاش ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭼﺎﻗﻮﮐﺸﺎن ﺣﺮفھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ۲۰ـ
 .۲۷ ،۲۱در واﻗﻊ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﻮم اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ژوﺋﻦ  ۶۷ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ
ﺟﻼل و ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ در:
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه ،ج  ،۱ص .۲۹۵
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ) ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑﻮرﺷﺎد )ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ(( ﻗﻢ،
.۱۳۵۷

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۶۳

وی ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ آن را ﺑﺮای اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛  ١از ﻧﺠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
٢
وی ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭼﻮن ﺟﻼل ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در
ﻧﮫﻀﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ آن را در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﺑﺮای درک ﻣﻼﯾﻢﺗﺮی از دﯾﻦ و دﯾﻨﺪاری وادار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاھﻨﯽ در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﺮ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺳﺎل  ۴۰ﺗﺎ  ۵۷روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ روی ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ
ﺑﻮد .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮی ﺟﻼل ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﺮ( ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک روﺷﻨﻔﮑﺮان ،و ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻼل اﻣﺮی ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ ...ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺛﺮﺗﻠﻨﮕﺮی را ﮐﻪ ﻏﺮبزدﮔﯽ
ﺟﻼل ﺑﻪ ذھﻨﯿﺖ ﻣﺎ زده ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ٣ «.ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﻮﯾﺎن ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ» :از  ۲۸ﻣﺮداد ۱۳۳۲
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ،ھﯿﭻ ادﯾﺒﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
٤
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،دﮐﺘﺮ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺸﺮی )م ۲۱ :ﻣﮫﺮ  (۱۳۶۹ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﺗﻮده داﺷﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۲۶از آن ﺟﺪا ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪهای از
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﺮق ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .او از ھﻤﺮاھﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺷﺪ و در ﺑﺨﺶ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻗﺮآن رژی ﺑﻼﺷﺮ،
ﺗﺮﺟﻤﮥ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎوس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻧﻮس ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﮫﺞ
٥
اﻟﺒﻼﻏﻪ و آﺛﺎری درﺑﺎرۀ اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر روی آورد .وی در دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮد.
۴ـ اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ

ً
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻠﮥ ﻓﮑﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در دھﮥ ۴۰
و ۵۰زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﻄﺮح

 -١ھﻤﺎن ،ص .۱۶۷
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۹۵
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﺮ ،ص ۱۲ـ.۱۵
 -٤ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺮﺳﺎن از اﻧﻘﻼب ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ،ش ) ۳ﺗﯿﺮ  (۵۸ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺦ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ« ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.۷۰۰/۲ :
 -٥درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص ۱۱۵ـ ) ۱۱۶ﺣﺎﺷﯿﻪ(.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺳﻨﺖﮔﺮاﺳﺖ  ١و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎن از »ﺧﻮﯾﺶ« ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،در ﺣﻮزۀ اﯾﺮان ﺑﺮ اﻓﮑﺎر دﯾﻨﯽ ـ ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻓﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻼل ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﻼل در ﺑﺎب
ﻏﺮبزدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ )۱۲۸۹ـ  (۱۳۷۳ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ھﻨﺪﺳﻪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺳﭙﺲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ
ﺷﺎﮔﺮدی ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﺼﺎر ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻓﺮﯾﺪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ را ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ را در ﺳﺎل  ۱۳۲۴در ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺨﻦ
اﻧﺘﺸﺎر داد .وی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﯿﻔﺘﮥ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮاوان و ﻣﮑﺮری ﺑﺎ
وی داﺷﺖ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ از وی ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ و اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺮ ﺿﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻘﻮط ھﺪاﯾﺖ در ﭼﺎﻟﮫﺮز ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﻧﻮﺷﺖ.
ﻓﺮدﯾﺪ در ﺳﺎل  ۳۴ﭘﺲ از ھﺸﺖ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل ۳۸
ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺟﻼل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺑﺤﺚ ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺳﺨﺖ
ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺿﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎﯾﺪﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺮاﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ اﻟﺤﺎدی ھﺎﯾﺪﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻏﺮﺑﯽزدﮔﯽ ﻧﺰد
ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻼل ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد
ﮐﻪ در ﻣﻔﮫﻮم ﻏﺮبزدﮔﯽ واﻣﺪار ﻓﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻓﺮدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺟﻠﺴﺎت درس و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،روی اﻓﺮاد و اﻓﮑﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻟﻘﺐ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﻔﺎھﯽ را ﺑﻪ او دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
او در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر وی را در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻂ دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺧﻮد ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﺑﺎره ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی آن روز دﻧﯿﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ
ﻓﺮدﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد وی ﻃﯽ ﺳﯽ و ھﻔﺖ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در :ﮐﺘﺎب
ھﻔﺘﻪ ،ﺷﻤﺎره  .۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ،۱۴ص ۱۰ـ  .۱۳وی در ھﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وی در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﻣﯿﻼدی در اﻧﻘﻼب ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ زد ،ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ از آن
دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۶۵

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از وی ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻌﯽ از
اﯾﻦ ﮔﺮوه ،آﻧﺎن ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ آن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧﺎص در ﻏﺮب ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻨﺘﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری اﺷﺎره
١
ﮐﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن دارﯾﻮش آﺷﻮری ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮی ﭘﺎی ﻣﮑﺘﺐ درس وی زاﻧﻮ
زده و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﮔﻮش داده و ﻟﺬت ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی و ﺑﺮﺧﯽ از وﺟﻮه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺠﻦﻣﺎل ﮐﺮدن وی روی
آوردﻧﺪ .آﺷﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻓﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽدھﺪ ،و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﻪ او ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪۀ ﺟﺎذﺑﮥ
ﻓﺮدﯾﺪ را در دھﻪ  ۴۰و اواﯾﻞ  ۵۰ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺪ
ﺑﺮای ﺟﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪهای ﭼﻮن ﻣﻦ ،ﺟﻮ زﻣﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ در ﺟﻮار ﮔﻔﺘﻤﺎن
رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ ،ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮب و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻗﺒﻠﻪاش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺮق ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن آورد ﮐﻪ از
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺖ و ﻧﯿﮫﯿﻠﯿﺴﻢ و ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ زدﮔﯽ
ﻏﺮب ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺟﺒﮫﮥ ﺗﺎزه ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﺻﺎﻟﺖ ﺷﺮﻗﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻏﺮبزدﮔﯽ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﭘﺮﺷﻮر و ﺷﺘﺎب ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻓﻀﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ﮔﺮاﯾﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ دھﮥ
 ۴۰زﺑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن از زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬارد و ﺑﺎ ﻓﺮدﯾﺪ و زﺑﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ او ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﯾﺪ .درﺳﺎلھﺎی
ﺑﻌﺪ دو ﺷﺎﮔﺮد ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ :ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ـ ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯿﺖ دو آﺗﺸﻪاش ،و دﯾﮕﺮی
دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب آﺳﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ـ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﮐﺴﺘﺮ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﮔﺮمﺷﺪن ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزار،
٢
اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﮐﻪ آﻣﺪ«.

 -١ﺑﺮای ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﺮدﯾﺪ و آل اﺣﻤﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽ) .ص ۸۷ـ .(۱۰۸
 -٢روزﻣﺎﻧﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺎل دھﻢ ،ش  ۳۰ ،۲۷۶۹ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۸۳ص .۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺷﻮری از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ھﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد و ھﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪان اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ؛ و در واﻗﻊ دارای ﺗﻨﮫﺎ
ﯾﮏ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎ ،از ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻓﺮدﯾﺪ و ﺟﺮﯾﺎن اﺣﯿﺎی ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﻌﻨﻮی در اﯾﺮان .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺗﻼش ﺑﺮای اﺣﯿﺎی دﯾﻦ را ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ روی ﺷﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .آﺷﻮری ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :آﻧﭽﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﯿﺪان ﺑﺮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪی داد ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮد« ١ .آﺷﻮری در ﻧﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺪ ،در
داﯾﺮۀ ﺷﺮقﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ،روی ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺖ و در ﺳﺎل  ۵۵ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای
ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﻗﺮآن ،ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮک ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ـ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﻗﻪ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ـ اﺳﺖ .ﻗﺮآن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮک ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎرای آن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﺪ و ﺑﺮ آن
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﻮد .ﻏﺮبزدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد« ٢ .آﺷﻮری ﮐﻪ
ﺧﻮد روزﮔﺎری ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﺮبزدﮔﯽ ﺟﻼل ﺑﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﺮان را ﺗﺮک و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و اﺻﺎﻟﺖ و ﺑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﮫﻢ ﻣﻦ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻏﺮبزدﮔﯽ ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب راﯾﺞ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺟﻮری ﻣﺮا ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را از رﺳﻮبھﺎی آن ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ) .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ(.
ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪدﭘﻮر )۱۳۳۴ـ  (۱۳۸۴ﮐﻪ درسھﺎی ﻓﺮدﯾﺪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
دﯾﺪار ﻓﺮھﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه و از ﺷﺎﮔﺮدان وی ﺑﻮده ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻧﺠﻤﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮان« )ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن اﻧﺠﻤﻦ
 -١ھﻤﺎن .ﺷﮕﻔﺖ از آﺷﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻧﻈﻢ ﻓﮑﺮی داﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻧﻪ ﺟﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ ،و ﻧﻪ اﺻﻮﻻ
ﭼﯿﺰی از ھﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ و ﻧﻪ ...دهھﺎ ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰف ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه .۱۳۵۵
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ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ( و ﯾﺎ »ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮھﻨﮓھﺎ« در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎدهﮔﺮ و
ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ« .وی در ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺪ و آل اﺣﻤﺪ و ﻧﺼﺮ و ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد »راه
وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻗﻠﻤﺮو روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻈﺎم
ﻣﺪرن ،ﺿﺮورت آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮاھﻢ و ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﻓﺮدﯾﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮔﻤﺸﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع از
اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ آوﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺒﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺪدﭘﻮر و
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ١ .دﮐﺘﺮ ﻓﺮدﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﺮوهھﺎ
و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از وی
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ داﻣﻨﮥ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪک ﺧﻮد ،ﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺸﯽ در ھﺪاﯾﺖ آن اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺻﻮﻻ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﻪھﺎ دارد و ﻓﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﮔﻮﺷﻪای از آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
٢
اﯾﻦ ﻣﻮج ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
۵ـ دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن
 -١ﮐﺘﺎب »دﯾﺪار ﻓﺮھﯽ و ﻓﺘﻮﺣﺎت آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درسھﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺪدﭘﻮر ﻓﺮاھﻢ
آورده اﺳﺖ .ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﺮدﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ .وی زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺳﺮوش درﮔﯿﺮ ﺷﺪ و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن وی و ﺳﺮوش )ﻣﺸﺎﺑﻪ درﮔﯿﺮی دﮐﺘﺮ
داوری و ﺳﺮوش( ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺰاع ﻓﮑﺮی اﻧﺘﺴﺎب دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻧﺮاﻗﯽ ،در ﻋﯿﻦ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻠﻪ ﻓﮑﺮی ﺿﺪ ﻏﺮب ،ﺑﺮای
ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﺎزار دوم ﺧﺮداد ،در ﮐﺘﺎب »ﺧﺸﺖ ﺧﺎم« )ﺗﮫﺮان (۱۳۸۱ ،ھﺮﭼﻪ ﻓﺤﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺜﺎر
ﻓﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﺮد .ﺣﻤﻼت ﺷﺎﯾﮕﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺪ رﯾﺸﻪ در ھﻤﯿﻦ آﺑﺸﺨﻮر دارد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
و ﺿﻌﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﮐﻪ از ﺑﻦﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﺮدﯾﺪ و ﻧﺼﺮ و ﻧﮕﺮش رازﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در دﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ھﻢ ﺑﯽﺑﺎور ،و دﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺧﻼق اﺳﺖ و ﺑﺲ.
 -٢اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ھﻮﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻣﻨﺼﻮر
ھﺎﺷﻤﯽ)ﺗﮫﺮان ،ﮐﻮﯾﺮ (۱۳۸۳ ،درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﮑﺎر او ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
آل اﺣﻤﺪ ،ﻧﺮاﻗﯽ ،داوری ،آﺷﻮری و ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮدﯾﺪ ھﻢ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ آﻗﺎی
اﺷﮏ ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ.

۹۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی و ﻋﻼﺋﻖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﺳﻨﺘﯽ ـ ھﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب آﺳﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب را ﻧﻮﺷﺖ .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺷﺎﮔﺮد ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻮد و
ﻃﯽ ﻣﺮاوداﺗﺶ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و اﺳﺘﺎد آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪ .وی ﺷﺮﺣﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ را در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﮐﺘﺎب آﺳﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ) (۱۳۵۶ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺮﻗﯽ را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ،در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻏﺮب
ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮد ١ .وی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﻗﻮام ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن را
در ﮐﺘﺎب ﺑﺖھﺎی ذھﻨﯽ و ﺧﺎﻃﺮۀ ازﻟﯽ )ﺗﮫﺮان (۱۳۵۵ ،ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻓﺮھﻨﮓھﺎ ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن و در اﻣﺘﺪاد ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﮑﺮی ـ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ ٢ .ﺷﺎﯾﮕﺎن درﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ھﻤﺎن ﺑﺎورھﺎی ﻧﺼﺮ و
ﮐﺮﺑﻦ را داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮب ،راه ﺣﻞ را ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ
ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی آن ،از ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن
ﯾﮏﭘﺎرﭼﮥ ﺗﺠﺪد و ﻏﺮب دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻤﺪنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺳﺘﺎره
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در درون ﯾﮏ ﮐﮫﮑﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و زاﯾﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻘﻄﻌﯽ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺤﺪود روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
ﻣﻄﮫﺮی ،رﻓﯿﻌﯽ و آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی آرﻣﺎﻧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٣ .ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ »آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ« را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮد ،رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
٤
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ھﺎﯾﺪﮔﺮی آن در داﺧﻞ ،آن ھﻢ در
ﺣﻠﻘﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺮدﯾﺪ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ھﻢ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻤﻊ ﺧﺎم و آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻏﺮﺑﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ .وی ﺑﻪ
 -١ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وی را ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،در ﮐﺘﺎب »زﯾﺮ آﺳﻤﺎنھﺎی ﺟﮫﺎن« )ﺗﮫﺮان،
 (۱۳۷۶ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
 -٢ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ص .۵۴
 -٣روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮب ،ص .۲۳۷
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ دو ﮐﺘﺎب وی ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ :اﻧﻘﻼب ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،و اﻓﺴﻮن زدﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ )ﺗﮫﺮان(۱۳۸۰ ،
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رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد ﻓﮑﺮی دﮐﺘﺮ ﻓﺮدﯾﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت
در ﺟﮫﺎت ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮ و ھﻢ ﺑﺎ اﺧﻼق وﯾﮋهای ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻣﺤﻮر
ﻧﮕﺮش ﺿﺪ ﺗﺠﺪد و ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی ﻣﺤﻮر ﻓﻠﺴﻔﯽ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﻼﻣﯽ
را در اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺛﺎر و ﻣﺘﻮن ﮐﮫﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﻧﺸﺮ ﻣﯽداد .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺮاﻗﯽ آن را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد ،روی دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻼش رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮد ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻂ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺸﻦھﺎی ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﮑﻞ ﻣﺬھﺒﯽ آن در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎد
ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد؛ ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ
١
ﻓﮑﺮی آن ،ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻮد.
۶ـ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ

دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻪ ﺳﻪ زر ،ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن ،ﮐﺎﺗﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ و
ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺷﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯽ وی از ﻏﺮبزدﮔﯽ ﺟﻼل ،دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .وی در اداﻣﻪ ،ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ
ھﺎﯾﺪﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻧﻪ »ﻣﻦ« ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ »ﻣﻦ«ی ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را در ﺧﻮد دارد ٣ .وی در اداﻣﻪ ،از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﺎواک ،ج  ،۲ص  .۲۳۲اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۵۶اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﺗﺎزه ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ
ﻓﺮح رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
 -٢ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ،ص ) ۱۵اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در آﻏﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ش  ۴ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ(.
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۲۱ـ .۲۲

۹۷۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ »ﮔﺬﺷﺘﻪ« ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﻠﻘﯽ او از
»ﮔﺬﺷﺘﻪ« ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﯽﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﯾﮑﯽ را ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎز ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻏﺮب اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪد زﻧﺪهﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻣﺎﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ وی ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺮﯾﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﮥ ﻓﺮﻧﮓ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮدی ﺑﯽﺧﺒﺮ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ارﺗﺠﺎع ﻣﯽداﻧﺪ ١ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را از ﻻی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر درآورده ﻋﻈﻤﺖ آن را ﻧﺸﺎن دھﺪ» :ﻣﯽداﻧﯿﻢ
آن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ھﺰار ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ،ادﺑﯿﺎت
ھﺰارﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ،ﻋﻠﻢ ھﺰار ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ،اﻓﺘﺨﺎرات و ﺗﻤﺪن و ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ و ادﺑﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ھﺰار ﺳﺎل ﯾﺎ ھﺰار
و ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺰرگ در ﺟﮫﺎن ﺟﻠﻮه ﮐﺮده اﺳﺖ ...اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن
زﻧﺪه اﺳﺖ ٢ «.ﺣﺎﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺎ اﻋﻢ از ﻣﺬھﺒﯽ
و ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و »رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺧﯿﺰش ﻗﯿﺎﻣﺖ زاﯾﯽ« ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺑﺮ روی دو
ﭘﺎی اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ دھﻨﺪۀ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ و
٣
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
روی ھﻮﯾﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻤﺰوج ﮐﺮدن ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ آن ـ ﮐﺎری ﮐﻪ ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ھﻢ
ﻣﯽﮐﺮد ـ و ﺣﺘﯽ دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوﻟﺖ وﻗﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ) ﺷﺎﯾﺪ از روی
ﻣﺼﻠﺤﺖ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻌﺮوف ﭼﮫﻞ ﺻﻔﺤﻪای ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
ﺟﮫﺖ اﺣﯿﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺟﺎری رژﯾﻢ ﺑﻮد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺎواک
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺨﯿﺺ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﺤﯿﺢ و اﺣﯿﺎی روح اﯾﺮاﻧﯿﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽھﺎی
ﻓﮑﺮی و ﻣﺮاﻣﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص دارﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎواک ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎدری ،آن ھﻢ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﺑﻪ وﺟﻮد َ
آورد ،و ﺗﺤﺖ
 -١ھﻤﺎن ،ص ۲۹ـ .۳۱
 -٢ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ص .۳۸
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۴۱

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۷۱

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﺻﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻃﺒﻘﮥ
ﺟﻮان ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻮ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روح اﯾﺮاﻧﯿﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ
١
اﺳﺖ«.
ً
ﻃﺒﻌﺎ زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﻧﺼﺮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت )ﯾﮑﯽ در ﻋﻤﻖ ودﯾﮕﺮی در ﺳﻄﺢ( ﺑﻮد،
اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روی
ھﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﮑﯿﻪ دارد و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺜﺎل
ﻧﺼﺮ در ﺑﺎرۀ زﻧﺪهﮐﺮدن ﺳﻨﺖھﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ٢ .ﺑﻪ
ھﺮ روی ،ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،در ﻋﺼﺮ ﭘﺲ
از ﮐﺘﺎب ﻏﺮبزدﮔﯽ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ،ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂﺑﯽ و ﻣﻈﺎھﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺪد  ٣ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺑﺪﯾﻞ آن ھﻤﯿﻦ
٤
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ.
۷ـ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮫﻠﻮی و رواج ﺗﺸﯿﻊ ﺷﺎھﺎﻧﻪ!

ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ھﺮﭼﻨﺪ ﺻﻮری و ارﺛﯽ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ ﻋﻠﺖ را ﺑﺮای آن ﺑﺮﺷﻤﺮد:

 -١ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۲۲۷
 -٢درﺑﺎره ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و رواﺑﻂ ﻧﺼﺮ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮب ،ص ۱۹۶ـ .۱۹۷
 -٣ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺎر  ،۴ص ۴۰ـ .۴۵
 -٤آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :اﻣﺜﺎل ﻧﺼﺮ و ﻧﺮاﻗﯽ و ﻧﺎدرﭘﻮر را ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﺷﺨﺼﯽ و
ﻣﺎدی ،داﻧﺶ و ھﻨﺮ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺷﻤﺎر ﺟﺮﯾﺎنھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺬھﺒﯽ آورد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﻮد ،ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ از ﻧﻮع ﺧﺎص ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎ از ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻟﺤﺎق ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﯾﮏ ﻗﺪر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،دور از اﻧﺼﺎف و دﻗﺖ
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

۹۷۲
ً
اوﻻ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺬھﺐﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﮔﺮﭼﻪ
١
ﻣﻨﮫﺎی ﺗﺪﯾﻦ واﻗﻌﯽ ،ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ ھﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ از ارﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﺗﺸﯿﻊ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ دﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻮاﯾﺪ
زﯾﺎدی ﺑﺮای رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد ،داﺷﺖ .ﮐﻠﻨﮓ
ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ ھﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﮥ  ۲۸ﻣﺮداد
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻮدهای ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،رژﯾﻢ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای اﺟﺒﺎری اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز را
٢
در دﺑﺴﺘﺎنھﺎ و ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ داد.
راﺑﻌﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮرش را در ﺑﺨﺸﯽ از ارﮐﺎن
ّ
ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺮوج ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص از ﻣﺬھﺐ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﮑﻞ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ آن ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی رژﯾﻢ را در ﺑﺎره
اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و دﯾﻨﺪاری را ﮐﻪ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﺠﻔﯽ  ٣ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۵در ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻔﯿﺲ و ﺑﺎ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -١وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﺣﯽ از آنھﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ـ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ـ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺷﺎه
اﯾﺮان ،ﻣﺎری ﻟﺒﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺮﯾﻀﯽ ،ص .۵۴
 -٢ﺑﺮگھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ص ۷۸ـ .۷۹
 -٣ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻧﺠﻔﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۲۵دی ﻣﺎه  ۱۳۲۵در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ـ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۲۶ﺗﯿﺮﻣﺎه
 ۱۳۸۱ﻣﺪﻓﻮن در ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ( ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ادﺑﯿﺎت ،ﺷﺎﮔﺮد ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﻮۀ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی ،و دﻣﺨﻮر ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی و ﺷﺎﮔﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪ وی ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺪتھﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺼﺮ و داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی
ﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی از ﺧﻄﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،آﺛﺎر دﯾﮕﺮ وی ،ھﻤﮕﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
دﻓﺎع از ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،آﺛﺎر اﯾﺮان در ﻣﺼﺮ« و...
ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ وی ﻧﯿﺰ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ) (۱۳۸۳دو ﺟﻠﺪ آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۷۳

ﮐﺎﻏﺬ ﮔﻼﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﯾﻨﮥ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
دﯾﻨﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﮥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻋﺴﮑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ھﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد .وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ و آرﻣﺎنھﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻮﺷﺖ و
ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ را ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .وی ﭘﺲ از اراﺋﻪ
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻗﯿﺎمھﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ رﺳﯿﺪه و ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن »ﻋﻠﯽ و ﺷﺎھﺰادﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ«» ،ﺷﺎه ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺪاﺳﺖ«.
ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ از وی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮏ »ﺳﻮز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ« )ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر (۱۳۵۲ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺜﺮی دﯾﮑﻠﻤﻪ وار اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ را در ﺑﺎب ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﮫﯽ و ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﺗﻤﺪن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎب »اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺬھﺐ« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻔﺖ
آﺑﺎدان ﺑﻮده اﺳﺖ» .اﺳﻼم و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« اﺛﺮ دﯾﮕﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﺮوش )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن« او ھﻢ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﮫﻮری ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ،ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ آن در ﺳﺎل  ۸۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺸﻌﺮ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( .دﯾﮕﺮ آﺛﺎر وی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ از
رﺳﺎﻧﻪھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان )ﺗﮫﺮان ،(۱۳۵۵ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮔﻔﺘﺎر رادﯾﻮﯾﯽ )۱۳۵۳ـ ،۱۳۵۴
دو ﻣﺠﻠﺪ۳۶۲ ،ص( ﺧﺮوش ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ ﯾﺎد وﻻﯾﺖ )ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎر،
 ،(۱۳۵۱زﻧﺪﮔﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺬھﺒﯽ )ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ،(۱۳۴۹ ،ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر،
 ۱۳۴۶ش۱۱۸ ،ص .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی و ﭘﺪرش ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ (.و ﺑﺮﺧﯽ از
آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻃﮫﻮر ،(۱۳۶۱ ،دﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺮان
)ﺑﺮﯾﻞ (۱۳۶۴ ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﭼﺎپ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﻣﺎم
ﺻﺎدق÷ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ،ﺳﺎل  .۱۳۵۰در ﻣﻘﺪﻣﻪ از اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
اﺳﺖ (.ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ »ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮلھﺎ« ﭼﺎپ ) ۱۳۵۱ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر( اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺷﻤﺎره  ۳۳ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯿﻘﺎت )ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۷۹ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای
ﺷﺮﺣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺠﻔﯽ را در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ داﻧﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در »ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و دﯾﻨﺪاری« روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ.

۹۷۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

»ﻣﻔﮫﻮم واﺣﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﯿﻌﻪ«» ،ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﻮ ﻣﺎدر ﻧﻪ اﻣﺎم«» ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی« و...
ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﺎھﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ١ .از ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۵۶اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن ،وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ
ﺧﺪاﯾﺎر ﻣﺤﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ داﺷﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﭙﺎه دﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ» :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و
ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ھﻤﺎھﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارﯾﻢ ﺳﭙﺎه دﯾﻦ از ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در
رﺷﺘﻪھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺟﺮای
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن و ادارۀ ﺳﭙﺎه دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
٢
اوﻗﺎف ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ۲۴ .ﻣﺮداد  ۱۳۵۰ـ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻌﺪآﺑﺎد«.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺟﮫﺖ
آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ واﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ ،ﻣﺎده را ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺻﻮرت را ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ـ
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ـ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﯿﺎن
ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺠﺪد ،ھﻤﭽﻨﺎن در اﺑﮫﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در
اواﺧﺮ دھﮥ دوم اﻧﻘﻼب و ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﮫﺎﻧﮥ ﻗﺪرت
٣
ﻃﻠﺒﯽھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﺷﯽ از ھﻤﯿﻦ اﺑﮫﺎم اﺳﺖ.
 -١ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ و آرﻣﺎنھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻋﺴﮑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۰ ،
 -٢ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و دﯾﻨﺪاری ،ص .۲۲۹
 -٣ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ در دورۀ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از
روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺎده را ﺗﺠﺪد و ﺻﻮرت را ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺠﺪد اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در ﻃﻮل  ۳۷ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ دورۀ ﭘﮫﻠﻮی دوم ،ﺷﻤﺎری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺘﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ در
اﯾﺮان ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺎری اﯾﻦ دوره ﯾﺎد ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ اﻟﺰاﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮫﻢ ﻧﻘﺶ ﻓﮑﺮی آﻧﺎن در ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮی از
اﺳﻼم ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ھﻤﻪ آنھﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ﯾﺎ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ھﺮﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﭽﻪ اھﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و اﻓﮑﺎر آﻧﺎن
روی ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را ﭘﺪﯾﺪآورد .اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎر آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪت،
ﺷﺮح ﺣﺎل آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ﻣﺮوری ﺑﺮ آﺛﺎرﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺎم اﻓﺮاد ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﯿﺰی را
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
۱ـ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۲در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪر و
ﺑﺮادرش ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .وی در دﺑﺴﺘﺎن اﺳﻼم )ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎء( ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﺎل ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
اﺑﻦ ﯾﻤﯿﻦ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﮐﻮﭼﻪ ارک ﺑﻮد .ﻧﺎﻇﻢ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،دﺑﯿﺮ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ

۹۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ زوار آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده و اﺳﺘﺎد ﺧﻮدش آن را
در اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در وﻗﺖھﺎی
آزاد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .وی ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ادﺑﯽ را )۱۳۳۱ـ  (۱۳۳۲در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎھﺮﺿﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده
و دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸ﻣﺮداد ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺖ و
ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ
آن زﻣﺎن ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل
 ۱۳۴۵ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آن از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۳۲ﺗﺎ ۳۷
ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﭼﺎﭘﯽ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ )ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ(
ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۳در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ زوار ﻣﺸﮫﺪ
ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره آن در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ١ .اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺑﯽ را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﺻﻮت
اﻟﻌﺮب ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎلھﺎی اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮوت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺤﺎورۀ
ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن از ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮادرش ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮادر
اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ٢ .در آن
زﻣﺎن ،آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی را ﮐﻪ

 -١درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۳۳رﺳﺎﻟﮥ »اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻻﺳﻼم ﻻ ﰲ ﺑﺤﻤﺪون« از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ

ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻧﮕﺠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺑﻌﺪ از وی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،و ﺑﺎر
ﭼﮫﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ص .۳۰
 -٢ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را
ھﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از اﻗﻮام اﯾﺸﺎن ھﻢ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻗﺎی ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪزاده ـ ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮادر آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻋﺎﻣﻞ زاده
و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﻮد ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ از اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ
و ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻧﻮن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۷۷

ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺸﺎن ھﻢ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر و اﻟﻮﺣﯽ اﻟﻤﺤﻤﺪی و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﯿﮑﻞ و ﺑﺴﯿﺎری از
آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ آنھﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
از آﺛﺎر داﺧﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺳﺮاج و ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ و آنھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد .آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻧﯽ  ١ھﻢ ﻃﻠﺒﮥ
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻧﻮراﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺠﺮه داﺷﺖ و آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻌﺮوف وﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی
ﺣﻠﺒﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽرﻓﺖ و از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ درﺳﺎل  ۳۷ـ  ۳۸ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎلﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آن زﻣﺎن وی ﯾﮏ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در اواﺋﻞ دھﮥ ﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ،ﮐﺘﺎب ﻃﺒﺎﯾﻊ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﮐﻮاﮐﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را در ﺟﻠﺴﺎت ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﭼﺎپ ﻧﺸﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺟﻠﺴﺎت
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .آﻗﺎی ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﻧﻄﻘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ
ﺗﺒﻌﯿﺪش ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ،ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻻ رﻋﺎﯾﺎ از ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم )ﻣﻠﺖ ﻧﻪ رﻋﯿﺖ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪا ھﻢ
ﭼﺎپ ﻧﺸﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ واﻻدارة ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ﯾﮏ رﻣﻀﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺒﮏ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺪ.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺷﺪه ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ .در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﮐﻪ

 -١اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮫﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان و روﺣﺎﻧﯽ راﺗﺐ ﮐﺎروانھﺎی ﺣﺞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد.

۹۷۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد) .اواﺋﻞ ﺳﺎل ۴۰ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر ۴۱در ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮد( .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد وی اﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺶ و ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ
وی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان .ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و
دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﻓﺎرﺳﯽ آن زﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺸﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،روی ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ و
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ آن زﻣﺎن ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را از وی
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ آن ﻗﺪر ﺟﺬاﺑﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف او ﮔﻮش ﺑﺪھﻨﺪ ١ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﻏﯿﺮ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ آ ﻟﺒﺮﻣﺎﻟﻪ و ّ
ﻗﺼﺔ اﻟﺤﻀﺎرة )ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻤﺪن( وﯾﻞ دوراﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آن زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺪی درﺗﮫﺮان ﮐﺘﺎبھﺎی
ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ را ﻣﯽآورد و اﯾﺸﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ آﺛﺎر در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .از زﻧﺪان ﮐﻪ آزاد ﺷﺪ ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و وی ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ وآﻗﺎی ﺳﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۳۲ﺗﺎ  ۳۹ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط
داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺎح دﯾﻨﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻤﺪه روی ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء و ﺷﯿﻮه اﻧﺒﯿﺎء در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﭼﻨﺪان ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد.
اﯾﺸﺎن ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ درس ﻃﻠﺒﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ را
از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﭼﮫﻠﻢ ،ﻣﺠﻠﺪی دﯾﮕﺮی از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎدرھﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﮐﻪ ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﭙﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ.
آن ﻣﺠﻠﺪ درﺑﺎره ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﯿﭽﮕﺎه ﭼﺎپ ﻧﺸﺪ .ﮐﺎر
دﯾﮕﺮ وی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻄﻖ اﻣﺎم درﺑﺎرۀ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ،ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم
 -١ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص ۷۹ـ  .۸۰ﺟﻌﻔﺮی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب )ص ۱۱۹ـ (۱۲۱
اﺷﺎره ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪای دارد ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺎره ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده و از ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اوراق آن را ﺧﻮدش و ﯾﮑﯽ
از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﻮﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ،اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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و دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﯽ
ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺟﻤﻌﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻧﮫﻀﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺷﺮﺣﯽ در زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ آورده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ در ﺳﺎل  ۴۵ﭼﺎپ ﺷﺪ .در دی ﻣﺎه
 ۴۷ھﻢ ﺑﺨﺶ ﺟﮫﺎد و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ دوره ،آﻗﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﺑﯿﺎت ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل اول ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن دورۀ رھﻨﻤﺎﯾﯽ
و داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب )ﭼﺎپ
اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﯿﺎ( ،اﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در دﻧﺒﺎﻟﮥ ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺘﺎب
ﻧﮫﻀﺖ ،ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﺑﻮد :ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﮫﻀﺖ اﻧﺒﯿﺎء را اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ وﻋﺪه ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﺳﯿﺮۀ رﺳﻮل ﺧﺪا ج داده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ اول آن ﮐﺘﺎب ،درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوره ﺑﻌﺜﺖ و ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،از ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﺎﺷﻮرا و ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻃﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء
ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ و اﻣﺎم ﻣﺠﺘﺒﯽ÷ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﺎپ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ١ .آن زﻣﺎن ﭼﻨﺪ
ﮐﺘﺎب درﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﻏﻦ ﻗﻮ )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ ﻃﺮﺧﺎﻧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ داورش ﺑﻮد .ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ
ھﻢ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮥ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻃﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ

 -١آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﭼﺎپ
ﻣﯽﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  ۴۹ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﺳﻼم  «۱ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻼل اﺑﻮﻓﺎرس و ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﺪف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﺎﻣﺶ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﯿﺎم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻌﺖ
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
آﺳﯿﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎﻧﺴﻮر رژﯾﻢ ﺣﺬﻓﯿﺎﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ آنھﺎ را اﺑﺘﺪا
ﺣﺬف ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آنھﺎ را در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﻧﺸﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﻻﯾﺖﻋﮫﺪی و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮی او وﺟﻮد
داﺷﺖ.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ،در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه روی دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر
در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ دوره ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺳﺎواک از وﺟﻮد آن آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﻨﺎﯾﺎت ﻓﺮاوان آن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ و اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﻄﺎﺑﻘﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ« درآن اﻧﺠﺎم داده ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
از ﭼﺎپ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ١ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن،
ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻃﺮح آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در
ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮدی ﮐﻪ در ادارۀ ﺳﺎﻧﺴﻮرآن زﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮد ،درﺑﺎره آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آﺧﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪاش اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
٢
اﻧﻘﻼب ـ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ـ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﮑﺮار ﺷﻮد«.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ آﻗﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد
و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ در ﺟﻠﺴﺎت وی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک در :زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص .۲۰۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ص ۲۱۴؛ ﮐﺘﺎب ھﻔﺘﻪ ش  ۱۳) ۴۲ﺑﮫﻤﻦ  (۸۰وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ،ص
 ۶در ھﻤﺎﻧﺠﺎ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ :دادﺳﺘﺎن دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﮫﺪی رﺿﺎﯾﯽ از او
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﭼﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺑﻪ اﯾﻦ راه ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ؟ او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ» :ﮐﺘﺎب ﺷﮫﺎدت دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ« ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺎج
آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻣﺎم راﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ را درس ﻣﯽداد ،آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ در اوﯾﻦ درﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺒﯿﺎء در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺴﺘﺮده و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﮑﺎر اﯾﺸﺎن روی ﮐﺪام
ﺑﺨﺶ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﮔﺮوھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺘﺎب
اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﭘﺮروﻧﻖ آن دوره ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎل ۱۳۴۵ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﺧﻮد در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺎورش ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و اﻓﮑﺎر ﻋﻠﻤﺎ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ را
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺦ ﻣﺤﺪودی ﺗﮑﺜﯿﺮﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۵۲و  ۵۶در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﭼﺎپ ﺷﺪ.
١
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر آن در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در آن ﺳﺎلھﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮرﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﺪف
ﻣﺸﺨﺼﯽ را از ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮر اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﮫﺎد اﻣﺮوز ﯾﺎﺗﺰی
ﺑﺮای ﺗﺤﺮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ وی ﻃﺮﺣﯽ را در روزھﺎی ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد
ﺗﮫﯿﻪ و آن را در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ
آن را در ﺟﺰوهای ھﻢ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،درج ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح
ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎﻧﺪی ـ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮده ،ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و اﻓﺮادی از ﻧﮫﻀﺖ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻪ ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻓﺘﻮای ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ از
آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ آن از ﺳﻮی رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ،در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ
ﭼﺎپ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪای داد و »ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﻢ ،ھﻤﮥ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ« .اﻣﺎ ﺷﺮح داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و
 -١ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺳﺎل اول ،ش اول ،ص ۱۷۴
)ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪھﺎ در ﮐﺘﺎب زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ھﻢ آﻣﺪ(.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯿﻼﻧﯽ ،اول در ﻣﺸﮫﺪ ،ﻃﺮح ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ داده ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن آن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﻪ روزﺑﻌﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺰوه را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻋﻼم
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺟﺰوه ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وارد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎ را
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن ھﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﺪارد .ھﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق درﺑﺎرۀ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﻓﺘﺎد .ﺳﭙﺲ ﺟﺰوه راھﯽ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و
ﻧﻪ ﻣﺎه درﺑﺎرۀ آن ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎء ﮐﺸﺎﮐﺶ و ﺑﺤﺚ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﻢ رژﯾﻢ آن ﻃﺮح را در ﺧﺎﻧﮥ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﮔﺮﻓﺖ و روشھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮑﯽ ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺮای آن ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺟﮫﺎد اﻣﺮوز اراﺋﻪ ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ آن را ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺎت و ﺳﺮان داده ،دارد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را
ﭼﻨﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﮫﺎ
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ.
ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۵۶ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎﻻ از ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﮐﻪ
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ آن از آن روی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ »ﻣﺒﺎدا ﺑﯽﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺳﺮان
ﻣﺬھﺒﯽ از ﺳﻮی ﺗﻮده ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺸﻮد« آن را ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اوﻻ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ )ﻣﺘﻦ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن( از ﻃﺮف ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ( ﺳﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۴۵و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در
 ۱۳۵۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ارزش اﯾﻦ ﺳﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دھﮥ ۵۰ـ  ۱۳۴۰ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ھﯿﭻ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﭼﺮا« )ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۸۳

اﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺸﻮر ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻃﺮﺣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ آن ﮐﺘﺎب از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺗﮑﺎی آن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ رﺧﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫﻀﺖ
ﺧﺮداد ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ در اﺑﻮاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎر
ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ زده ،اﻣﺘﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ دارد .ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و در اداﻣﻪ از ﻣﺤﺮک ﻧﮫﻀﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮫﻀﺖ ،از دﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻏﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ.
دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﮥ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ رژﯾﻢ
اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ و از زاوﯾﮥ دﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎر ج ،ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮۀ دول اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ،ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺒﺮد ﮐﻨﺪ ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر.
دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آرای ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ،ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و در ﺧﺎرج اﯾﺮان ،ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ارﺗﺶ ھﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اھﺮم ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ﭼﻮن
ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮشﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺮدم از ارﺗﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ.
ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﻗﺮار دادن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻣﺮدم را از
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده و ﺻﺪای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮدم ،ﻗﻄﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم
در ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺖ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﺪهاﻧﺪ .از دﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ،ﻧﮫﻀﺖ اھﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان آن روز ﺑﻮده و ھﺪﻓﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
آﻧﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اھﺪاف ﻧﮫﻀﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

۹۸۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ّ
 -۱اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ؛
 -۲اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛
 -۳اﺳﻠﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ؛
 -۴اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد؛
 -۵آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺰاب ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه و ﻓﮑﺮ و
ﻣﺒﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﮐﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.
ﻧﮫﻀﺖ در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮاھﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮۀ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮥ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،وﺣﺪت
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،رھﺒﺮی ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺎی دوﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ،ھﻤﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﺗﺠﺎرب و وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
١
دﻗﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان در روز ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺮداد
 ۱۳۴۹و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺑﯿﺮوت ،راھﯽ ﻋﺮاق ﺷﺪ .درسھﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
اﻣﺎم در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۴۸اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت درس درس ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .آن زﻣﺎن آﻗﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻗﺎی ﻻﺟﻮردی آنھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم ،ﻧﮫﻀﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده و ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ از اوﺿﺎع
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اراﺋﻪ داد .اﻣﺎم ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم
و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻧﺪم .آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪری درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد و
ﻧﻈﺮﯾﺎت راﯾﺞ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .وی ﺷﺮﺣﯽ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب
و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽداﻧﺴﺖ اراﺋﻪ داد .ﻣﮫﻢ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرت ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻮد ﻧﻪ آﻧﮑﻪ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ،اﻣﺎم از آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ

 -١ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :رﺳﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎلھﺎی ۱۳۲۰ـ  ،۱۳۵۷ﻣﺠﻠﺪ دوم.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﻣﺎھﻪ در
ﻧﺠﻒ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ﺑﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ،
آن را ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﺎم دو ﺳﻪ ﻣﻮرد را اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دﻋﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺮ
آن اﻓﺰودﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻦ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺠﻢ اﺿﺎﻓﺎت را ﻧﺸﺎن دھﺪ ١ .اﻣﺎم ھﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب را در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ،
٢
آﻗﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ھﻤﺎن ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﯿﺮوت و دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ،ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽاش را از
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺪﯾﺮ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺣﺴﺎﺑﺶ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ـ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ،در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ »ج«
»ف« ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺳﺎواک ﺣﺘﯽ راﺿﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ آن ﺑﻪ اﺳﻢ »ج« »ف« ﻧﺸﺪ .از دﯾﮕﺮ
ّ
ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی او ،ﮐﺘﺎب )اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻌﻠﯽ و دژی( از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۴۹ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺮھﺎن در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺧﺎرج ،ﮐﺘﺎب درسھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎرآن ،اﻣﺎم ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﻐﺎم از آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﻐﺎم را ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﺼﻄﻔﯽ آورده وﮔﻔﺖ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ و اﮔﺮ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ .اﻧﮕﯿﺰه آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺪ
دروس ﰲ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﺗﻮﺳﻂ
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ج ف ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﹲ

 -١ﭼﻤﺮان در ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی در  ۵ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۵۰درﺑﺎره ﺟﺰوات وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺰوات »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽھﺎ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .زﯾﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داده ﺷﺪه و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ از ﺟﺪﯾﺪیھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻋﺎﻟﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،ص  (۵۱۱در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻤﺮان آدرس ﻣﻨﺰل ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ را داده
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎھﺎ ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۱ص ۱۷۵ـ .۱۷۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ) ١و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮫﻨﺪس ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮﯾﯽ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﯿﺪ.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﺘﺎب ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ را ﻧﻮﺷﺖ .ﺗﺮﲨﺔ ﺷﻬﺪاء

اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ او ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎب واﺣﺪھﺎی ﺑﺸﺮی ھﻢ در

آﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۵۶ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺠﮫﺎد اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﮑﻔﺎح اﻟﻮﻃﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و
ﺧﻮد وی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ درآورد .ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در آن دوره ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن و ﻧﯿﺰ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و اﻧﻘﻼب ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﺟﮫﺎد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﭼﮫﺎر
ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل دورۀ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮوت ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺳﻪ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ھﻤﻮاره و ھﻤﺰﻣﺎن در اﻓﮑﺎرش روی دو ﻣﻔﮫﻮم »اﻧﻘﻼب« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺗﮑﯿﻪ
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر در ﺳﺎل) ۵۸ﺗﮫﺮان ،ﺑﺮھﺎن( ﭼﺎپ ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﯽ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی
ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﺮوه آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و ﭼﻤﺮان رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ٢ .آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و ﭘﺲ از

 -١وی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮاق در ﺑﯿﺮوت ﺗﺮور ﺷﺪه ﺟﻨﺎزهاش ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪ و در
ﺑﮫﺸﺖ زھﺮا دﻓﻦ ﺷﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﺒﺮ او ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﻮد و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮫﯿﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٢ﻧﮕﺎه ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ او را از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﺟﻠﯿﻞ ﺿﺮاﺑﯽ ﮐﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺮان آﻣﻮزشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ازﭼﻤﺮان درﺑﺎره او ﭘﺮﺳﯿﺪم و او ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،ص ،۱۴۲و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص  .۱۱۴درﺑﺎره ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻣﺎن ورود ﭼﻤﺮان و
ﺑﺮﺧﻮرد آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ وی از زﺑﺎن ﭼﻤﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص  .۵۰۰و درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از
ھﻤﮑﺎریھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص  .۵۵۹ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی
دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ،ھﻤﺎن ،ص ۵۷۲ـ .۵۷۳

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۸۷

ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ھﻢ ،ھﻤﺮاه ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ١ .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرھﺎی وی ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﺸﻖ و ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ٢ .وی در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻣﺎم در ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻔﺘﺢ راﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮد.
۲ـ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای )۱۲۸۴ـ (۱۳۷۴

٣

درﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺪﮐﯿﺒﯿﺶ از
ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺎره او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی او ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دھﻪ  ۲۰و
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻨﻔﯽﺑﻮدن ﻗﻀﺎوت ﻋﺪهای درﺑﺎره وی،
ﻣﺮور ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و اﻓﮑﺎر او ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﭘﮋوھﺶ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﻤﺮهای ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  ٤ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۲۳ق )در
روﺳﺘﺎی ورآﺑﺎد ﺧﻤﯿﻦ( از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﻮر و از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎم دھﮥ  ۲۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
 -١ھﻤﺎن ،ص ۱۳۴ـ .۱۳۵
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ ،ص .۱۳۶
 -٣درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﺮهای ﻣﻨﮫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن )ﺗﮫﺮان ،اﯾﻤﺎن،
 (۱۳۸۳اﻗﻮال ﺷﻔﺎھﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از آن ﻣﺮﺣﻮم درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ و اﺳﺎﺗﯿﺪش ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ھﻢ از ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮان )اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻔﺎھﺎ( درﺑﺎره او آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﺎن ،ص ۷۹ـ  .(۸۳ﻣﺆﻟﻒ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻔﺎھﯽ ﺧﻮد را از وی در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻪ آورده
اﺳﺖ) .ھﻤﺎن ۸۴ ،ـ .(۹۰ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :آن ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ،ﭘﺲ
از ﻋﻤﺮی ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻦ  ۹۵ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام
 ۱۴۱۶ق ۱۴ ،ﺧﺮداد  ۱۳۷۴ﺑﺪورد ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در ﺻﺤﻦ ﺣﺮم ﻣﻄﮫﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ
ﺣﺴﻨﯽ÷ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﻟﮕﺮد اول ﮐﻤﺮهای در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۳۷۵/۳/۱۴در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤در ذرﯾﻌﻪ ) (۲۹۲ /۸ﻧﺴﺐ او ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ﮐﻤﺮهای .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ذرﯾﻌﻪ ) (۲۲۹ /۲۵از ﺑﺮادر وی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﺧﻄﯿﺐ ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ
ﺷﻤﺲ اﻻﺷﺮاق ﯾﺎد ﺷﺪه و آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ »ھﻔﺖ اﺧﺘﺮ«» ،ﺳﺮود ﻋﺸﻖ«» ،ﻓﮑﺮ درﺧﺘﺎن« ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﻪ
ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ،از او داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻤﺮهای ،ﭘﺪر اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ،در ﺳﺎل ۱۳۰۶ش در
ھﻤﺎن زادﮔﺎھﺶ ورآﺑﺎد ﺧﻤﯿﻦ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ،در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص .۱۰۲

۹۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﻠﻢ زدن در ﻋﺮﺻﻪ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﮫﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ،در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ زﻣﺎن ،از اﺳﻼم ﯾﮏ دﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راھﮕﺸﺎ ﺑﺮای
دﺷﻮاریھﺎی ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اراﺋﻪ دھﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۷۴ش در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،در اﺻﻞ از ھﻤﺸﮫﺮیھﺎ و
ھﻤﺪورهایھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزۀ درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی در
اراک و ﺳﭙﺲ ﻗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۱۳۰۷ﻗﻢ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﺻﻔﮫﺎن
ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺰد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ،آن ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻋﺘﺒﺎت ﺗﺮک ﮐﺮده ،راھﯽ ﻧﺠﻒ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد آﯾﺎت ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ،
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﭘﺮداﺧﺖ .وی
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و آﺛﺎری ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻗﻠﻢ در ﻋﺘﺒﺎت ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ درﺳﺖ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه از اﯾﺮان
رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺗﮫﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ وی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ وی در ﺗﮫﺮان در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۲۰ش ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ
وی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﮕﺎرﺷﯽ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم واﻋﻆ ﭼﺮﻧﺪاﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ش در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد او
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎھﺸﻤﺎری دﻗﯿﻖ درﺑﺎره دوران زﻧﺪﮔﯽ وی ﺗﺎ اوان اﻗﺎﻣﺖ او در ﺗﮫﺮان
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺎرت ﭼﺮﻧﺪاﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) :اﯾﺸﺎن( در ﺳﺎل ۱۳۲۳ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در وﻻﯾﺖ
»ﮐﻤﺮه« ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در آﻏﻮش ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدری ﮐﻪ دﻟﺶ از
ﻣﮫﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺸﻖ اﺳﻼم ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮده ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺪری داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺪل ﺑﻪ ﻧﺎم
آﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ واﻓﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ اﯾﺰد ﭘﺎک ،ﻗﺮﯾﺤﻪ ﺷﺮﺷﺎر و
ﻓﮑﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ وی ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶھﺎ ھﻤﺪوش وﺗﺆام ﺑﻮده و
در ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻄﻮح ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر
داﻧﺸﻤﻨﺪش ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی اراک رھﺴﭙﺎر و ﭘﺲ
از ﺷﺶ ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻠﺪۀ ﻃﯿﺒﮥ ﻗﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﮫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﺳﺖ ،ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۷در آن ﺻﻔﺤﺎت ﺳﮑﻨﺎ ﮔﺰﯾﺪه و از اﺳﺎﺗﯿﺪ وﻗﺖ
وﯾﮋه ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی )ﻗﺪس ﺳﺮه( )۱۳۵۵ـ  (۱۲۷۶در
زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺴﺰا ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزت اﺟﺘﮫﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ،و در
ﻃﯽ ﺗﻮﻗﻒ ،رﺷﺘﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﻧﯿﺰ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺒﺮز ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ
ﺳﺎل ھﻢ در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺤﻀﺮ درﺳﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎھﯽ ـ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ داروﯾﻦ ـ را درک و از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺨﺒﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﺘﻨﻮع آن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺸﺘﻪ ،و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﯿﻌﯿﻪ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ،و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻘﺎظ اﻟﺒﺸﺮ در ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺸﻮء و ارﺗﻘﺎء
و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﺴﯿﻒ اﻟﻤﺸﮫﺮ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻧﮕﺎرش
درآورده ،ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۴۹ﻗﻤﺮی )ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۳۰۸ﺷﻤﺴﯽ( ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد
ﻋﺎزم ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ھﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه و از ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎھﯿﺮ ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﯾﻦ داراﻟﻌﻠﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۱۲ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺎزات اﺟﺘﮫﺎد از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و
اﻻ ﻣﻘﺎم آن ﺧﻄﻪ ﭘﺎک ﻧﯿﺰ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮده و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﺞ را ﻓﺮاھﻢ آورده و از راه ﺟﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺗﺸﺮف ﺟﺴﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﭘﺎک و
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ھﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻴﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻃﻮر اﻻﺟﺘﲈع و ﮐﺘﺎب ﻓﺮوع اﻟﺪﯾﻦ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم

ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺷﺘﻐﺎل ورزﯾﺪه و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در زاوﯾﻪھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮫﻠﻪ و ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺴﺮ
ﺑﺮده و اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده ،از ﺑﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب رﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎل۱۳۱۹
ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رخ ﻧﻤﻮده( در ﻋﺘﺒﺎت
١
ﻋﺎﻟﯿﺎت رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ دراﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
درﺑﺎره وی ،دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ او در اراک و ﻗﻢ ،اﺷﺎراﺗﯽ در ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ وی اھﻞ ورآﺑﺎد ﺧﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن از ﻗﻮل
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در اراک ﮐﻪ ﺑﻮدم درس رﺳﺎﺋﻞ را ﺧﺪﻣﺖ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم« ﻋﻼﺋﻠﯽ ،از ﮐﻤﺮهای ،ج  ،۲ص ۳ـ .۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﺎدی ﺗﻠﻤﺬ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻨﺘﮫﺎ ﺑﻌﻀﯽ روزھﺎ ﺑﻪ درس ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ و ﺧﻮدم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم
و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺴﺖ ،آﻗﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
ﮐﻤﺮهای ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺪری اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در درس و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
١
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب را درک ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ از ﺧﻮد اﺳﺘﺎد ھﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ«.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد اﺟﺎزات اﺟﺘﮫﺎد ﺧﻮﯾﺶ را از
ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ ﻋﯿﻨﺎ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺟﺎزات از آﯾﺎت :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ
ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،و ﺣﺎج آﻗﺎ ﺿﯿﺎء ﻋﺮاﻗﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ اﺳﺖ .دو اﺟﺎزه ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی و ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺒﯿﺮ ﻗﻤﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ ﻗﻢ آوردهاﻧﺪ .دو اﺟﺎزه دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎھﯽ و آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ اﺻﻔﮫﺎن در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن اﺟﺎزات را ﻃﯽ
ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﺪ اول ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آوردهاﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﻢ
ﻣﺘﻦ آن اﺟﺎزات را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﺛﺎر ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ وی در ﻧﺠﻒ :وی در ﻧﺠﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﻓﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻮرود و اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ آن از ﻣﺆﻟﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد

ﺷﺪه اﺳﺖ» .اﻟﻌﻼﻣﺔﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم اﳊﺎج ﻣﲑزاﳏﻤﺪﺑﺎﻗﺮ« ﺿﻤﯿﻤﻪ آن رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص  ۱۲۴آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی در ھﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی
در ﺑﺎره روﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب)ﺻﺺ ۱۲۵ـ (۱۲۶
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺮهای ﮐﺘﺎب »دو
ﮔﻨﮫﮑﺎر« را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ) .آﻗﺎی ﺷﮫﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺟﻠﺪ اول ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ
در اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﻤﺮهای آورده اﺳﺖ( .در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎر ،ﮐﺘﺎب »دو ﮔﮫﻨﮑﺎر«
از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺼﯿﺮی )ﺗﮫﺮان (۱۳۲۶ ،داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻧﺼﯿﺮی ﻧﺎﺷﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﺎم »م .پ« ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﮋوھﺶ« اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در
ذرﯾﻌﻪ ) (۱۵۴ /۸آﻣﺪه ﮐﺘﺎب دو ﮔﻨﮫﮑﺎر از ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺆﻟﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ۱۶۲ﺻﻔﺤﻪای درﺑﺎره آداب زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ،ﮐﺎری ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻪ
ﺻﺮﻓﺎ از زاوﯾﻪ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از زاوﯾﻪ ﻋﺸﻘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺸﻘﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﺎﻧﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﻋﺸﻘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻢ
درآن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺘﺎب روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۹۱

ﻋﻨﻮان ﻓﻮاﺋﺪ اﺻﻮﻟﯿﺔ و رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ۱۳۵۴
١
)۱۳۱۵ش( در ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﻋﯽ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ از وی در ﻧﺠﻒ ،ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﻋﯽ ﭼﺎپ
ﺷﺪه ،ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻃﻮر اﻻﺟﺘﲈع اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﺟﻠﺪ

آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻃﻮر اﻻﺟﺘﲈع ،ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﺟﺘﲈع اﻟﻌﺎم و ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﰲ

اﻻﺳﻼم ،ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻤﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ اﻟﻌﺮاﻗﯽ ،ﺳﺎل ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب  ۱۳۵۶ق

)۱۳۱۶ش( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻧﺜﺮ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ وﻗﺖ ﻋﺮاق ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻠﯿﺲ و روان
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول از ﻣﺠﻠﺪ اول آن  ۱۴۸ﺻﻔﺤﻪ وزﯾﺮی و ﺑﺨﺶ دوم از ﻣﺠﻠﺪ
٢
اول  ۱۷۶ﺻﻔﺤﻪ در ھﻤﺎن ﻗﻄﻊ اﺳﺖ.

 -١ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 -٢دو ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .آﻗﺎ ﺑﺰرگ
)ذرﯾﻌﻪ  (۲۹۲ /۸ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺪ در ﻧﺠﻒ از ﺳﺎل ۱۳۵۲ﺗﺎ ۱۳۵۶ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارﯾﻢ .ﻣﺠﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب
ﺷﺎﻣﻞ ۱۲ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ:
اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻻوﻟﯽ :ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﲈع و ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ.

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﰲ روح اﻻﺟﺘﲈع و اﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﳚﺮي ﰲ ﻋﺮوق اﻻﻓﺮاد.
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ روح اﻻﺟﺘﲈع ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻨﻲ.

اﻟﺮاﺑﻌﻪ :ﰲ ﺑﻴﺎن ﻧﺎﻣﻮس اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ و اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ و ﻗﺼﻮره ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻼح اﻟﺒﴩ.

اﳋﺎﻣﺴﺔ :ﰲ ﻧﺎﻣﻮس اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ و ﺑﻴﺎن ﺧﴪان اﺑﻨﺎءﻫﺎ اﳌﻐﺮورﻳﻦ ﲠﺎ.
ُ ۡ َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ّ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ
� ۡم َ� ً
ِيعا﴾ ]اﻷﻋراف.[۱۵۸ :
اﻟﺴﺎدﺳﺔ :ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﴿قل ���ها ٱ�اس إ ِ ِ� رسول ٱ�ِ إِ�
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺑﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.

اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﴩاﻓﺔ و اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻻﺟﺘﲈﻋﯽ.

اﻟﺘﺎﺳﻌﻪ :اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﴬ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﻌﺎﴍة :ﻧﺎﻣﻮس اﻟﻨﲈء اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ.

اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﴩ :ﻧﺎﻣﻮس اﻻرﺗﺰاق اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ.

۹۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﹺ
اﻟﻨﺒﻮات ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ از ﺳﲑة اﻧﺒﻴﺎء در اﺻﻼح .وی
ﻔﺮ ﹼ
ﻣﺠﻠﺪ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳ ﹸ

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺷﻮاریھﺎی ﻓﮑﺮی ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن در اﯾﺠﺎد
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﻗﺪ وﺿﻌﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ »اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻃﻮر اﻻﺟﺘﲈع« ﺗﺒﺸﲑا ﳍﺬا

اﻻﲡﺎه اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎري ﰲ ﻗﻠﻮب اﳌﻠﻞ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ و ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﳌﺠﺮي اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﲑ

ﺧﺼﻨﺎ ﻗﺴﲈ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﴩح ﺳﲑة اﻻﻧﺒﻴﺎء
اﻟﻜﻮن اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺷ ﹼﺘﯽ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﯽ ﻣﻴﺪاﳖﺎ و ﹼ
ﺳﻤﻴﻨﺎه ﹺﺳﻔﺮ اﻟﻨﺒﻮات )ﻣﻘﺪﻣﻪ ص.(7
ورﺟﺎل اﻻﺻﻼح اﻟﻌﺎم و ﹼ
ﻧﺜﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ

در ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ روز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﺪ دوم ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪ
اول را در ﺳﺎل ۱۳۵۴ق ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﺷﺪه و از ﺻﺤﺮای
ﻧﺠﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻓﻀﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﺠﻠﺪ
دوم را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﯾﺪن ﺣﺮﻣﯿﻦ و آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاوان در
آﻧﺠﺎ ،اﮐﻨﻮن ﺷﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺟﺰء دارد .ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻣﺠﻠﺪ دوم در
ﺳﯿﺮه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ .در اداﻣﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺢ÷ و ﭘﺲ از آن از
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ )ﺻﺺ ۹۸ـ
 (۱۰۵ھﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﻟﻨﺴﻮان دارد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ روز ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﮑﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﺮه
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﺴﺨﻪای ـ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ـ از ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮه ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ،در ﺳﺎل  ۱۳۱۴در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺮای وزارت ﻣﻌﺎرف وﻗﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺳﻨﺪی ﺣﺎوی ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪای از اﯾﻦ اﺛﺮ در
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻧﺎمھﺎی از وزارت ﻣﻌﺎرف ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۱۷ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﺮهای ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »در وزارت ﻣﻌﺎرف ﻓﻌﻼ ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« .وی ﻧﺎم ﮐﺘﺎب را َﭘﭽﻮه ﻧﺎﻣﻪ ،رﯾﺰش ﺧﺎﻣﮥ ﭘﮋوھﺶ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮫﺎده
١
اﺳﺖ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ :اﻟﻌﺸﻖ اﻟﺼﺎدق و اﻟﺪﻋﻮی اﻟﻜﺎذﺑﺔ.
اﳋﺎﲤﻪ:ﻧﻈﺎم اﻻﺻﻨﺎف.

 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ۹۵ ،ـ  ۲۶ـ .۱۳۱۹

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۹۳

از ﮐﺘﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻓﯽ ﻃﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن وی آﺛﺎری
در ﻧﺠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺣﯿﺎی اﻓﮑﺎر دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
در آﻧﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ورود ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ،ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺮاد و
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺎم او را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﺮۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮﺳﮫﻤﯽ ارﺟﻤﻨﺪ از
وی را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وی در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم واﻋﻆ
ﭼﺮﻧﺪاﺑﯽ ﺷﺮح آنھﺎ را در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
 -۱ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﻴﻌﻴﻪ ،ﻧﺎﲤﺎم -۲ ،اﻳﻘﺎظ اﻟﺒﴩ۳ ،ـ اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﺮوﻳﻪ ،دوره ﻛﺎﻣﻞ-۴ ١ ،

ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎري )ﻗﺪس ﴎه( -۵ ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻳﻪ -۶ ،اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ

واﳌﺒﺎﺣﺚ ،ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﱄ ﻋﺮﰊ ﻣﻄﻬﺮات -۷ ،اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻄﻮر اﻻﺟﺘﲈع -۸ ٢ ،ﻓﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣﻪ

ﰲ اﻟﻮرود و اﳊﻜﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻟﺴﻴﻒ اﳌﺸﻬﺮ )ﭼﺎپ ﻧﺠﻒ( -۹ .روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم ﮐﻪ

دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و اﺳﻼم را از ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﭘﺎک اﺳﻼم ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﺟﮫﺎن اﻣﺮوزی
٣
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی اﺷﻌﺎری ھﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ از آن ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ٤ .ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درﺳﺎل  ۱۳۰۸ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده» :ﺑﺴﺎل ﺳﯿﺼﺪ و ھﺸﺖ از ﭘﺲ ھﺰار
ﻧﺨﺴﺖ  /ﮐﻪ ﺷﺪ ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﺮان ز ﯾﻤﻦ ﺑﺨﺖ درﺳﺖ /رخ از ﮐﺜﺎﻓﺖ وﭼﺮک دو ﻗﺮن ﻣﺎﺿﯽ

 -١ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﺮوﻳﻪ

ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ )ﺗﮫﺮان ،ﻣﻄﺒﻌﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ(.

 -٢ﮐﻤﺮهای درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﻨﺞ ﺟﺰء آن در ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۱۱ـ  ۱۳۱۵در ﻧﺠﻒ
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص.۱۰۴
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﺮﻧﺪاﺑﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ،ص .۵
 -٤ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص .۱۰۱

۹۹۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺴﺖ/ﺷﺪ ﻋﺰم دزدی و ﯾﻐﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ اﯾﺮان ﺳﺴﺖ /دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺖ ز ﻣﻠﺒﻮس اﻣﻨﯿﺖ
١
ﺗﺰﯾﯿﻦ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ »ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺴﯿﻦ÷« ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻼﯾﻠﯽ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﺮهای ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺴﯿﻦ÷ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻼﯾﻠﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ادﯾﺐ ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮی اﺳﺖ.
ﻋﻼﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در دوراﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﻋﺮب در اﻟﺘﮫﺎﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮدو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و آﺛﺎری ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﻌﺘﺪل ﺳﻨﯽ در ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﮐﺘﺎب ﻋﻼﯾﻠﯽ را در دو ﻣﺠﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ در
ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻮی از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﻤﻮ اﻟﺬات ،اﺷﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳊﺴﲔ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻤﻮ اﳌﻌﻨﻲ ﰲ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب
ﹼ
ﹼ

ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی )ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ،و اواﯾﻞ
ﭘﮫﻠﻮی دوم( ﭼﺎپ ﺷﺪ و روی ﺟﻠﺪ از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺧﻤﯿﻨﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ  ۲۲ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۹ق )۱۳۱۹ش(
در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺟﻠﺪ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﮫﺎﻣﯽ ﭼﺎپ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان درﺳﺎل ۱۳۲۴ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻮم واﻋﻆ ﭼﺮﻧﺪاﺑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی
ﻣﻘﺪﻣﻪای در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﻼﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ادﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ادﯾﺒﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺰ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﺎن ﻧﺜﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪان ادﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ :ﺟﺎﻧﯽ از آن ﺗﻦ ﭘﺎک در ھﻮا ﭘﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ آن دورﻧﻤﺎی ھﺮاس آور ﺧﻮد
ﺳﺘﻤﮑﺎران را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﺪ .و ﯾﮏ ﺧﻮابھﺎی ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ در ﺳﺮ ﺟﻔﺎﮐﺎران ﭘﺪﯾﺪ آرد.
ﻧﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ از آن ﮔﻠﻮی ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮآﻣﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ آنھﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺮ ﮐﺮدن
ﮔﻮش ﻣﺴﺘﺒﺪان اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮنھﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ آنھﺎ را ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ
٢
ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﭼﻮن آواز زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و دل ﮔﻤﺮاھﺎن را ﺟﺎ ﮐﻦ ﮐﻨﺪ.
 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص .۱۰۳
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم ،ص .۲۵۴

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۹۹۵

ﮐﺘﺎب روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﮐﻤﺮهای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ
و اﺳﻼم ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎری داﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﻼم در دوره ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ اﺣﯿﺎﮔﺮی دﯾﻦ در دوره ﭘﺲ از رﺿﺎﺧﺎن،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺿﻤﻦ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶھﺎ روﺷﻦ
١
ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دو ﺟﻠﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺷﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﻼم در ﺑﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ارﮐﺎن آن داﻧﺴﺖ؛ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ آن داده ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ :اﺳﻼم
و ﺟﮫﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮫﺎبﭘﻮر
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ آن از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از »ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و
ﻣﻔﮑﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺮق و ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »اﺳﻼم دﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ« ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوز ﺣﺪاﻗﻠﯽ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎنھﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﺳﻼم و دﺳﺘﻮرات آن را ﻣﺒﺮھﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺲ و ھﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻮده« و »اﺳﻼم ،ﯾﮑﺘﺎ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻘﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺪھﺪ«» .اﺳﻼم ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ،اﺳﻼم در ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه را ﻧﺸﺎن داده« اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ آن را ﺑﯿﺎورﯾﻢ:
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺸﻮری ﺟﮫﺎن؛ اﺣﺴﺎﺳﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ؛ ﺑﺸﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮی؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم در
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت؛ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎط در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم؛ رﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
 -١ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺪ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ آن آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم،
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ :اﺳﻼم وﺟﮫﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺋﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ
آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭼﮫﺎر دھﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﺎه ،۱۳۲۳ﺑﮫﺎء ﭼﮫﻞ رﯾﺎل و ﺑﺎ ﺟﻠﺪ زرﮐﻮب  ۵۰رﯾﺎل ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﻼم؛ ﺗﺎﺑﻠﻮﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﻼم؛ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮ؛ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﻼم در
ﻣﺴﻠﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺻﻼح آن؛ در اﺧﺘﺼﺎص زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼم در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ؛ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم؛
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ؛ ﻋﻔﺖ در ﻧﻈﺮ اﺳﻼم؛ اﺳﻼم و ﺗﺸﮑﯿﻼت آن؛ ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن در اﺳﻼم؛ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻨﮕﯽ در اﺳﻼم؛ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺪر؛ ﺗﺸﺮﯾﻊ
ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻈﺎﻣﯽ.
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺆﻟﻒ را از ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ  ۲۶۸ﺻﻔﺤﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺪ دوم درﺑﺎره ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺪاول آﻣﺪه و از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺪ اول ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ ﺟﻠﺪ دوم اراﺋﻪ دھﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪ دوم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دوم از ﺟﻠﺪ اول ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻣﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﺪ
دوم از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﻀﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
اھﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن؛ آزادی ارز ﺑﺎزار؛ ﺟﺮﯾﺎن و ﮔﺮدش ﺛﺮوت؛ ﮔﺮدش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل؛ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻌﮫﺪ؛ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻼم؛ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و
ﮐﺎرﮔﺰاری در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی در اﺳﻼم؛ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در
اﺳﻼم؛ ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮ در اﺳﻼم.
در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺮة ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ
در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ آن ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن آﺑﺎدی را ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮن ھﺠﺮت داﻧﺴﺘﻪ و ذﯾﻞ آن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ھﺠﺮت در اﺳﻼم رﻣﺰ ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺎس ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی اﺳﺖ .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺮﺑﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را روی ﺻﺤﺮاﻧﻮردی ﻗﺮار داده و
دﺳﺘﻪھﺎی ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوش ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی ﺑﺎرانﮔﯿﺮ
ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮ ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﭼﺎه و ﭼﺸﻤﮥ آب و ﻣﺮﺗﻊ و ﮔﯿﺎه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮن ھﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻏﺎرتﮔﺮی و ﭼﭙﺎول را ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ده و ﺷﮫﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی از ﻣﻐﺰ آﻧﺎن ﺑﯿﺮون رود و ﺗﻌﺼﺐ اﯾﻠﯽ از ﺳﺮ آﻧﺎن ﺑﺪر ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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آن ﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮورش دﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺎیﮔﯿﺮ و زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ
١
ﺑﻪﮐﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻪوری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺴﺘﺪل :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﮐﻤﺮهای ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ،آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دﯾﻦ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻻﺋﯿﮏ
ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﮕﺎرش ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارک آن ﺑﻮد .ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﺎپﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺠﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺪۀ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﯿﺶآﻣﺪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﻨﯽ
ﮐﺎﻓﯽ اﮐﺘﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ و روی اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻘﻠﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺻﻞ و رﯾﺸﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ...اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻗﺖ و ﻣﻮارد ﺧﺎص
زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از ﻃﺮف
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺪارک ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭼﻮن در رﺳﺎﻟﻪھﺎ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ھﻤﻪ ﺗﺸﻨﻪ و ﻣﺸﺘﺎق آن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺟﻠﺪی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﻓﻘﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارک ،ﻓﺮوع دﯾﻦ و ﻧﺼﻮص اﺣﮑﺎم«.
ﻣﺠﻠﺪ اول آن در ﺑﺎب ﻧﺠﺎﺳﺎت و ﻣﻄﮫﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای آن اﺟﺎزات ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺆﻟﻒ از ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ ﻧﺠﻒ و ﻗﻢ و اﺻﻔﮫﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﺷﺎﻣﻞ ۱۴۴
ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺪ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺻﻼت ﺗﺎ ﺧﻤﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در
 ۳۹۲ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎرش آن ۱۳ﺑﮫﻤﻦ ۱۳۲۲ش )ھﻔﺘﻢ ﺻﻔﺮ
۱۳۶۳ق( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺪ ﺳﻮم آن وﯾﮋه ﺣﺞ و ﻋﻨﻮاﻧﺶ رھﻨﻤﺎی ﺣﺞ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻠﻤﻪ رھﻨﻤﺎی ﺣﺞ ،ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺮح ﻣﺤﺘﻮای
آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :رھﻨﻤﺎی ﺣﺞ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﮑﻪ
ﻣﻌﻈﻤﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻃﯿﺒﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺟﮫﺎد و ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی.
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻓﺮوع دﯾﻦ و ﻧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻓﺮوع دﯾﻦ و ﻧﺼﻮص
اﺣﮑﺎم ،ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﮫﺎء و اﻟﻤﺠﺘﮫﺪﯾﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﺮهای ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﻤﻦ

 -١روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم ،ﺑﺨﺶ دوم از ﺟﻠﺪ اول ،ص .۲۱۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎی ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮥ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم .ﺑﮫﺎء  ۶۵رﯾﺎل و ﺑﺎ ﺟﻠﺪ
ﻣﺮﻏﻮب  ۸۰رﯾﺎل .ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮوش.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در  ۲۷۲ﺻﻔﺤﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﻣﯿﻦ و ﻓﻘﻪ ﺣﺞ اﺳﺖ و در ﻧﻮع ﺧﻮد ،آن ھﻢ
در آﻏﺎز دوره اﺣﯿﺎی دﯾﻨﺪاری در اﯾﺮان ،ﮐﺎری ﺑﮑﺮ و ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭼﻨﺪی ھﻢ درﺑﺎره اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ١ .ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﺑﻮد و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﯽ اﯾﻦ دوره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ در ﻓﻘﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮده ﮐﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ ھﺸﺘﻢ( ﺗﺒﻠﯿﻎ آن را ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮدآﻣﻮز ﺻﺮف زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻼﻏﺖ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ھﻤﮑﺎری ﮐﻤﺮهای ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ دھﮥ ۲۰و ۳۰ﮔﺮدآوری ﺷﻮد ،ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ
٢
ﻣﻘﺎﻻت در دھﻪ  ۲۰در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﻢ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ آن داﺷﺘﯿﻢ.
٣
وی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ در اواﺧﺮ ﺳﺎل اول و ﺳﺎل دوم اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺮی از ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره ﭼﮫﺎرم آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮ آن
در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .در واﻗﻊ ھﻤﺰﻣﺎن در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،دو ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
از وی در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرهھﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره
 -١اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وی در ﺳﺎل  ۱۳۱۲ش ﺑﻪ ﺣﺞ داﺷﺘﻪ و ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ھﺠﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻏﺰوات او ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎدو ﻧﻔﺮ ھﻤﺴﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺎده از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و از
ﮐﻨﺎر ﺧﻂ آھﻦ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎم وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ) .ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن (...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص.۱۰۷
 -٢ﮐﻤﺮهای ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره  ۵۱ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .وی ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮار اﻧﺘﺸﺎر آﯾﯿﻦ اﺳﻼم در ﺳﺎل دوم ،ش  ۴۱ص  ۹ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ« ﻧﻮﺷﺖ.
 -٣ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ﺷﻤﺎره  ۳۴ﺳﺎل دوم و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯽام در ﺷﻤﺎره ۴۸
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻄﻠﻌﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -٤ھﺠﺪھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن در ﺷﻤﺎره  ۳۹ﺳﺎل دوم ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﯾﻮﺳﻒ ھﻢ از ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﮑﺎری وی از اواﺳﻂ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﺮهای ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ
آزاد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را داﺷﺖ ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از
ھﻤﮑﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻧﺎم وی را درﻣﺠﻠﮥ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﻧﺼﺎری ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،وی در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬھﺒﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺸﻦ ﻣﺒﻌﺚ در
ﺳﺎل۱۳۲۳ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺪ ھﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
٢
ﺧﻠﯿﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ھﯿﺌﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ درﺳﺖ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ از
ﻃﺮف آن در ﻣﺠﻠﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ٣ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱داﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده و اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ
٤
از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ در ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮآن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از
وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب »ھﺪﯾﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﯾﺎ ﻋﺮوس ﻣﺪﯾﻨﻪ« :ﯾﮏ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از آﻗﺎی ﮐﻤﺮهای در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ
ﻧﺪارد .روی ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ )اﯾﻦ ھﻤﻪ( آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺒﺎرزه اﺳﻼم ﺑﺎ ﯾﮫﻮد  /ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ
ﺳﻌﯿﺪ  /ﺑﺎدت ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻮﯾﺪ /ﺷﮑﺮ ﺷﮑﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ  /درﯾﺎب »ھﺪﯾﻪ ﻋﯿﺪ« ،ﺟﻮاﻧﺎن و
دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ »ھﺪﯾﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﯾﺎ ﻋﺮوس ﻧﻮروز«.
 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص .۱۲۱
 -٢آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل  ،۱۳۲۳ﺷﻤﺎره  ،۲۰ص .۳
 -٣آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺷﻤﺎره  ،۳۳ﺳﺎل اول ۱۳۲۳ ،و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ در ﺷﻤﺎره  ۳۷ﺑﺎ ﻋﻨﻮان از ﻃﺮف ھﯿﺌﺖ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ ،ص  ،۴و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮآن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،در ش  ۴۱و ﺑﻘﯿﻪ آن در ش ،۴۴
ص  ۴ﻣﻘﺎﻟﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻮاﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ« در ش  ۴۶۷ص  ۳آن ش .۴۸
 -٤ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص.۱۰۵

۱۰۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺪاﮐﺎری و ﺷﺠﺎﻋﺖ در اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺎی آﻗﺎی ﮐﻤﺮهای ،ﻗﯿﻤﺖ ده رﯾﺎل.
ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﭼﻨﺪ ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺟﻤﻌﺎ در  ۶۷ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ را
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻦھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در دوره ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﺎدم و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه و اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪﻣﻪای ھﻢ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺗﺬﮐﺮی ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه
از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را روی آﺛﺎر دﯾﮕﺮ وی ھﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۱۳۷۱ق )۱۳۳۱ش( ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ﺧﺼﺎل ﺷﯿﺦ
ﺻﺪوق ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻤﺮهای ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻧﻮﯾﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ،در
ﺳﺎل  ۱۳۲۵در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم )ﺳﺎل ﺳﻮم( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﺮهای و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﮫﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ از
زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﮫﻢ از
ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺲ از ﺳﺎل ۱۳۳۳ش
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﺼﺎل ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ آﻗﺎی ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﻣﺪرﺳﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ در ﺳﺎل ۱۳۷۵ـ  ۱۳۷۱ق )ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ(
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎﻟﯽ ﺻﺪوق ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﯿﻮا و ﺳﺎدۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﺮهای ـ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
روی ﺟﻠﺪ آن آﻣﺪه ـ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در ھﻤﯿﻦ دھﻪ ﺳﯽ
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺷﺮﺣﯽ از روزﮔﺎری ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﺎھﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮده )ﺳﺎل ۱۳۰۷ش( ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻤﺎم اﻟﻨﻌﻤﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای و ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۸ق )ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱۳۳۸/۲/۱۶ش( در دو ﻣﺠﻠﺪ
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ھﻔﺘﺎد ﺻﻔﺤﻪای اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺎ ارزش
ﮐﻤﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ،اﻓﺰون ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺪوﯾﺖ و ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮدﻣﻨﺪی اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ وی ﻃﺮح ﮐﺮده ﻃﺮح ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﻣﮫﺪوﯾﺖ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪهآل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ وی

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۰۰۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داده ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻘﺸﮥ اﺻﻼح ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
١
اﺳﻼﻣﯽ.
ﮐﻤﺮهای ھﻤﭽﻨﯿﻦ ده ﻣﺠﻠﺪ از ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﺪات »اﻟﺴﲈء واﻟﻌﺎﱂ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

آﺳﻤﺎن و ﺟﮫﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﺲ اﳌﻬﻤﻮم وﻧﻔﺜﺔ اﳌﺼﺪور از

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻞ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ق ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﺎم اﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ را رﻣﻮز اﻟﺸﮫﺎده ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻧﺎم در ﮐﺮﺑﻼ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺎرات اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ﺛﻔﻘﯽ )م  (۲۸۳را ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎر ﻣﺠﻠﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .روﺿﮥ ﮐﺎﻓﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﺴﺘﺎن آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﯾﺸﺎن و ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﮫﺒﻮدی و ﻏﻔﺎری در ﺳﺎل ۱۳۸۲ق )(۱۳۴۲
ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﮐﺮاﺟﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﻌﺎرف ﺷﯿﻌﻪ در راه ﺟﮫﺎد
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت وی ﺗﻮﺳﻂ ﻃﮫﻮری ﭼﺎپ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی اﯾﺸﺎن،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاب و ﮔﺰارش آن( از ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب داراﻟﺴﻼم )در
ِ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ھﻢ از ﮐﺎرھﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪای
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ
)م ۱۳۲۴ق( ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻨﮫﺎ  ۱۴ﺟﻠﺪش را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﻠﺪھﺎی ۱۵ـ  ۱۹ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی
ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠﯽ و ﺟﻠﺪھﺎی ۲۰ـ  ۲۱ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺒﮏ ﺧﻮﯾﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺟﻤﻌﺎ در  ۲۱ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح
رازی ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در دو ﺟﻠﺪ آﻣﺎده ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دو ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻧﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآن« و »ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻔﺖ ﻗﺮآن« :ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻧﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآن
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ھﻢ روی ﺻﻔﺤﮥ
اول ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﺎدم و آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﺻﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .روی ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﮥ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و
 -١ﻣﻘﺪﻣﮥ «ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ« ،ص  ، ۶۰ج .۶۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ھﻢ درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺻﻼح
وﺿﻌﯿﺖ آن آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر اﺗﺤﺎد
روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در آن ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺧﻼﺻﮥ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ از روی ﯾﮏ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد .روی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﯾﮏ اداره ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
١
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺎﻧﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآن ،ص ﯾﺞ(.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ از اﺣﯿﺎﮔﺮی
دﯾﻦ را در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ،روی ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮده و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دوره ﮔﺮدھﺎی ﻗﺮآن ﺧﻮان ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن زورﺧﺎﻧﻪھﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن
را روی ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﯾﺎد ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آنھﺎ از ﮔﺪاﯾﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﯿﻦ
و دوره ﮔﺮد ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺎ وﺿﻊ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺎھﯽ آواز
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ و ﻧﻐﻤﮥ ﺧﻮب ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺗﻼوت آن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﺮ ﻗﺒﻮر و دﻧﺒﺎل اﯾﻦھﺎ دﺳﺘﻪای
داشھﺎی زورﺧﺎﻧﻪ و ﭘﮫﻠﻮان ﯾﺰدیھﺎ )ﮐﻪ ﻗﺮآنھﺎی ﮐﻮﭼﮏ را روی ﺑﺎزوھﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ(
ُ
دﻧﺒﺎل آنھﺎ ﺑﭽﻪھﺎی ﻧﻨﺮ و ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﺎﻣﺎن ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮاش
ﺧﺮﯾﺪه ،دﻧﺒﺎل اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﭼﯽھﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽھﺎ و ...ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهھﺎی رادﯾﻮی
َ
َ
دول ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻣﺤﺎرب ...ھﻤﮕﯽ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﺷﻤﻊ ﻗﺮآن
٢
ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ دﯾﺪهای دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮر ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و. . .
وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻧﺎﺑﻐﻪ
ﻋﺼﺮ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ وی
»ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺷﺮﺣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ﻣﺴﺎﺋﻞ دوران اوﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و
در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻃﺮحھﺎی او ﻣﯽداﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن ﻃﺮحھﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮب و زﻧﺪه از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاش ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﻟﻘﻤﺎن اﺳﺖ.
 -١در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ھﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ ھﯿﺌﺖ ﻣﻨﺘﻈﻢ روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 -٢ﮐﺎﻧﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآن ،ص ﯾﻪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ  ۸۴ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و
ﺳﭙﺲ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺿﻤﻦ  ۲۸۵ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻧﻮن
ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روی ﺟﻠﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :دھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺎر ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎل ﭼﺎپ آن در
ﺟﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮح داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ
آﻣﺎده ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ آن ﻓﺮاھﻢ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺻﺪراﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،ھﻤﺖ ﮐﺮده آن را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺮهای در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ :ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ،ﮐﻤﺮهای ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻌﺎل در ﺟﺮﯾﺎن رﺧﺪادھﺎی ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ آ ﮔﺎھﻢ .ﭘﯿﺶ از آن از ﻗﻮل ﺧﻮد وی اﺷﺎره ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در دوران ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻠﯽﮐﺮدن ﻧﻔﺖ و ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده و اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
١
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺧﻮدش ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﻗﺒﺎل آن دارد ﮐﻪ ﺷﺮح آن ذﯾﻼ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؛
٢
دﯾﮕﺮی رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ در  ۳۲ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وی ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺒﺎرت
آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :ﺑﻨﺪه ھﯿﭻ ﻃﻤﻊ و رﻏﺒﺘﯽ در وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارم ،زﯾﺮا آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﻨﺪه آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ وﮐﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ« .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ وﮐﯿﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ
آﻧﮑﻪ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل آن ﺑﺪود» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ و دو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع
و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ زور و زر و ﻓﺮﯾﺐ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﻻل ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ؟«

 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص .۱۰۴
 -٢ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ :رﺳﺎﻟﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ،اﺻﻼح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮری ،اﻋﻼم
ﺧﻄﺮ ،اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﮐﻤﺮهای ،ﺑﮫﺎ دو رﯾﺎل و ﻧﯿﻢ ،ﻃﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ.

۱۰۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وی ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ .آزادی در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺸﮑﯿﻼت در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ )در اﯾﻨﺠﺎ از ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ
و ﺗﺸﮑﯿﻼت در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﮐﻮدﺗﺎی ۱۲۹۹
)وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﮥ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺣﺴﻦ اﺛﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان را از ﻏﻼف ﮐﮫﻨﻪ و ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و ﺧﺎکھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و در
ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ آورد .وی ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ دوره را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
در ﭘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺧﻼل ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯽداﻧﺪ (.اﻧﻘﻼب
ﺳﻮم )ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد( .ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی و ﻧﻔﺎق دو ﭘﮫﻠﻮ )در اﯾﻨﺠﺎ
ﻗﺎﻋﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی .ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ .رل ﻧﻔﺎق دو ﭘﮫﻠﻮ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ ﺧﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﻤﺪه ﻣﻼﮐﯿﻦ )در اﯾﻨﺠﺎ از اﻗﺪام ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺮای آوردن
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻨﺪوقھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﮔﺮگ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻣﺮدم
ﻧﺎدان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا داﻧﺪ .وی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ آورده اﺳﺖ(.
رأی ﻓﺮوﺷﯽ) .در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﻮﺷﺶ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورۀ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﯾﺸﺎن و ھﻤﺮاھﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻨﺪه ﺷﺮف ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﯾﺸﺎن را داﺷﺘﻢ و در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﻗﺪم و
دﻟﺴﻮزی وی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺑﻮدم.
از روی ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻓﺠﯿﻊ ﻣﺮا
ﮔﺮﻓﺘﺎر و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ( .ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم :ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ :واﺣﺪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺰاب
)در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮﺣﯽ از اھﻤﯿﺖ وﺟﻮد اﺣﺰاب در ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ( .ﭘﯿﺶ
ﻗﺮاوﻻن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )در اﯾﻨﺠﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ( .ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﻘﻮل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻋﻼم ﺧﻄﺮ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮم.
اﯾﻦھﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ،ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﮐﻤﺮهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ در
ﻻک ﺧﻮد ﺧﺰﯾﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ
اﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺼﺎل و ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪوق و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلھﺎی ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺷﺮوع ﺟﺮﯾﺎن

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۰۰۵

اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﻪ ﺳﯽ ﺑﻮده ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﻮان در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺮح آن در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ او در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺻﻠﺢ وﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۳۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻼن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﻪ آن روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘﻦ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﺮﻗﻌﯽ ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ ﻃﻼب در ﻗﻢ ﻋﻠﯿﻪ وی و
ﺗﺒﻌﯿﺪ او از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺪ ١ .اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل
 ۱۳۳۹ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺪ .ﮐﻤﺮهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب در
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺠﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آنھﺎ را در ﺟﺰوهای ﻓﺮاھﻢ آورد و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﻮد را در ﺣﺎل
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺒﻠﯽ )۱۳۳۱ش( ٢ ،در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎی آن درج ﮐﺮد .وی در
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻦ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪارک ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﻔﺮد و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در اﻣﺮ ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .اﻇﮫﺎرات ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺗﺪارک را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۳۱در ﮐﻨﮕﺮه
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ وﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و اﻓﮑﺎر درﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۸۵ﻣﻠﺖ ﺟﮫﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ -۱ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﺳﯿﺎ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ -۲ .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺷﻮرای ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ھﻤﮕﯽ در ﺑﺎره ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ و اھﻤﯿﺖ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ از زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ آﻣﺪه از ۲۵
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۳۹ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۴۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﺮهای در ﮐﻨﺎر اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ :زﻣﺰﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت از زﻣﺎن روی
ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ اﻣﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ھﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪای را ﺑﺮای ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎزﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﺮهای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺟﺮﯾﺪۀ ﺗﺠﺪد )آذر ﻣﺎه (۱۳۳۹
 -١ﺷﺮح آن را از زﺑﺎن آﻗﺎی ﺷﺎھﺮﺧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎھﺮﺧﯽ ،ص۶۴ـ .۶۷
 -٢ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﻤﺮهای در ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﮫﻢ
دی ﻣﺎه ۱۳۳۱ش .ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﭘﯿﺎم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺪق
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۰۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

درﺑﺎره ﺟﻮاز ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺰوم رأی دادن ﺑﺎﻧﻮان ﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﮑﺎر
ﺧﺎﺻﯽ در ﺳﺮ دارد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺗﻌﮫﺪ داد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ
اﺻﻼﺣﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺮهای ،ھﻤﺸﮫﺮی و ھﻤﺪرس اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺮوع ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ درآﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﻨﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی ،اﻣﺎم ھﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﻇﮫﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﮐﺮد ١ .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ اﻣﺎم اﻗﺪام او را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه او داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وی از ﻣﯿﺎن آن ھﻤﻪ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ،در ﮐﻨﺎر درﺑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ ،اﻣﺮی اﺳﺖ
ﺷﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﮐﺮد.
دﻓﺎع از ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺎه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪای در روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ
ﮐﻤﺮهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ،از ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺮهای
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد .ﮐﻤﺮهای در دﻓﺎع ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ وی از ﺳﻮی روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺮد ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ از دﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮرد ٢ .ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ در
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎ ﯾﺎد ﮐﺮد ٣ .در ﻣﻨﺒﻌﯽ دﯾﮕﺮ از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻟﻮ ح ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ٤ .آﻗﺎی ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
ﺳﺎده دل ﺑﻮد ﮐﻪ در دام ﺳﺎواک ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ٥ .ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ او در

 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص.۱۲۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻘﺎﻻت راﺷﺪ ،ص  ،۲۷ج .۲۸
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ص .۱۰۳
 -٤ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ،ش  ،۳۲ ،۲۱ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۷۲ص .۲۷
 -٥ﺟﺎم ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ج  ،۱ص  .۲۳۱وی ھﻤﺎن ﺟﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ری
ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﻣﻔﺘﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺧﺪادی ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و ﻋﺒﺮت آﻣﻮز در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﻦ ،وی را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ١ .در واﻗﻊ ،ﺟﺪا ﺷﺪن وی را از
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ،از ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻧﺴﻞ آﻧﺎن
ﺗﺪاوﻣﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،اﻗﺪام وی داﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای درﺑﺎره ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻀﺮت
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای .در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ آﯾﺖ ﻗﺮآﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:
َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
ٰ
ٱ�ح� ِن﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ[۹۰ :؛ ﺟﻮھﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻋﺪاﻟﺖ و اﺣﺴﺎن
﴿۞إِن ٱ� يأمر ب ِٱلعد ِل و ِ
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺶ ﻣﺎدهای
اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی رأی دادﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺳﺮﺷﺎری از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اول آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﮫﯽ
اﺳﺖ ،ھﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪی اﻋﺘﺮاض ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻘﻮل دارد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دارد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ ﺟﻮاب ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺪان و ﻋﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ در ﭼﺎپ دوم ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ان ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ .ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺷﮫﺮی ری ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﮐﻤﺮهای.
وی ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﻟﺰوم ﻋﺪاﻟﺖ و اھﻤﯿﺖ آن ،ﺿﺮورت ﺗﺸﺮﯾﺢ درﺳﺖ
اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ را ﻃﺮح ﮐﺮده و ﺑﻨﺎی ﺑﺤﺚ را ﺑﺮ آن ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده ﻣﺎده
آن اﺻﻮل را ﻣﻄﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ از دﯾﺪ اﺳﻼم ﺑﺪھﺪ .در واﻗﻊ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﺪه ،ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد آﯾﺎ آن ﺷﺶ ﻣﺎده ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ،ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺖ
رﺳﻤﯽ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎده ،اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ وی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺎورزان دارای زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﺼﺪاق روﺷﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﺎراﺿﯽاﻧﺪ و از اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮاھﺖ دارﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ وی اوﻻ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮاھﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺮهای ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮاھﺖ دارﻧﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺮاھﺖ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦھﺎی آﻧﺎن و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﺮا ﮐﺮاھﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان را دارﻧﺪ و ھﺮ
 -١ﻣﺠﻠﮥﯾﺎد ،ﺳﺎل اول ،ش ،۳ص .۳۴۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺗﻌﮫﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎﺳﺖ) ...ص  (۱۰در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
راه دﯾﮕﺮ اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮاھﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن در ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺣﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺰاﺣﻤﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ...اﻣﺎ اﻣﺮوز وﺿﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮری ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ )ص  (۱۸وی
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎرھﺎ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل رﺿﺎﯾﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎدۀ دوم :ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف آن ﺗﮫﯿﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﮑﺎن و واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ھﻢ اﯾﺮادی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎدۀ ﺳﻮم :ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺖ .ﺧﻮب »از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭼﻪ
ﮐﺎری از اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻤﯽ از ﺧﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ درآﻣﺪش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد؟« )ص(۲۳
ﻣﺎدۀ ﭼﮫﺎرم :ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﮕﻞھﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ آن در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎدۀ ﭘﻨﺠﻢ :اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻻﯾﺤﮥ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق در آن ﻻﯾﺤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺣﻖ رأی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﺮهای
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در اﻧﺘﻘﺎد از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم )رﺳﺎﻟﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ( ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪاش اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻓﺸﺮدۀ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آرای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدﻣﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻖ رأی ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ رأی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﺎﺳﻮادھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪی
ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺑﯽﺳﻮادﻧﺪ و ﻋﺪۀ ﺳﻮاددار ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺎن اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاﻓﻨﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ؛
و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺴﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﮐﻤﺮهای ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
آن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ.
ﮐﻤﺮهای وﺣﻖ رأی زﻧﺎن :در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﮐﻪ ﺑﺤﺚ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﺮهای در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪ ۱۲ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﻌﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و آن
را ﻋﺒﺎرت از رأی دادن ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم )ﺑﺎ ﺳﺮ دﺑﯿﺮی
ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ( ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﺨﺺ ﮐﻤﺮهای ﻧﻮﺷﺖ .ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ وی
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﺸﯿﺶ دﯾﺮ ﺷﺪی  /ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻋﺠﺐ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﺷﺪی ١ .در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ از ﻃﺮف ﮐﻤﺮهای ﺑﺮای ﺣﺎج ﺳﺮاج در ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .از ﺷﻤﺎره ﻧﮫﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﻘﺎﻻت ردﯾﻪ ﺑﺮ او ﺷﺪه ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻃﻨﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻤﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺗﺨﻢ ﺷﮫﺮت در
ﮐﻠﮥ ﮐﺪوی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮوراﻧﯿﺪی ،از زواﯾﮥ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﺑﺪام ﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ
دﯾﻮان ﺑﻠﺦ ﺑﺮدی ﮐﻪ ﻓﻼن در دوﻣﯿﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮﯾﺶ دﺷﻨﺎﻣﻢ ﮔﻔﺘﻪ و زھﺪ و ﺗﻘﻮاﯾﻢ ﻧﺰد
اﺻﺤﺎب ﮐﺒﺎر ﻟﮑﻪ دار ﮐﺮده اﺳﺖ!
در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دھﻪ ﭼﮫﻞ ،ﺟﺰو اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺮهای اﻣﺮی درﺳﺖ
و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد و وی در ﺟﺰوه ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ دھﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻓﺎع از آن ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺮهای داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دو
ﺗﺼﻮر از ﻣﺠﻠﺲ در اذھﺎن ھﺴﺖ :ﯾﮏ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮی وﮐﺎﻟﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﺗﺼﺮف در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ،ھﻤﯿﻦ
وﮐﺎﻟﺖ در اﻣﻮال و اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﻠﮏ آﻧﺎن اﺳﺖ و آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را
ﺑﺮای ﺗﺼﺮف در اﯾﻦ اﻣﻮال وﮐﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ،
زن ھﻢ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪۀ »اﻟﻨﺎس ﻣﺴﻠﻄﻮن ﻋﻠﯽ اﻣﻮاﳍﻢ« ،ﺷﺎﻣﻞ زن و ﻣﺮد

ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،وﮐﻼی ﻣﺮدھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ وﮐﻼی زﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد وی :اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ در ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺟﺮاء و ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﺴﻠﻂ ھﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ در ﺣﺎل و ﻣﺎل ﺧﻮد ،و ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ
 -١ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ،ص.۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در آن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن ھﻢ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و وﺟﺪان و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ
دارﻧﺪ )ص  .(۲۰ﺑﻪ ﻋﻼوه دﻟﯿﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﮥ ﮐﺒﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺑﯿﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﺑﻌﺪ از آن ،ﺷﺮﺣﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﺟﻮاز ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺰوم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﻮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺠﺪد ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۱۲ﺗﺎ  ۱۲۷ﻣﻨﺘﺸﺮه از  ۱۷آذر ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ١ .اﺟﻤﺎل آﻧﭽﻪ در آن ﻣﻘﺎﻻت آﻣﺪه،
ﺑﻌﺪھﺎ در ﺟﺰوه دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﮐﻤﺮهای در آن روزﮔﺎر ،ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد؛ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ آﻧﺎن درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۱رخ داد و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ رأی زﻧﺎن رأی دادﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻧﻮان در ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ...:ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ...ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮط اﺳﻼم و ﻣﺮد ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪه و اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺳﻮء اﻧﻌﮑﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ٣ .در ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺷﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﻮده و »ﭘﺲ از
رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺴﻮان در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮫﺮ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﻣﻮرد
َ
اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم اﺻﻔﮫﺎن و اھﺎﻟﯽ ﻣﺤﺘﺮم آﻧﺠﺎ و ﺣﻘﯿﺮ واﻗﻊ و اﺟﺮا ﻧﺸﺪ« ٤ .در ﯾﮏ
ﻣﺘﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺑﺎ ا ﻣﻀﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،درﺑﺎره
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽھﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﻗﺎﻃﺒﻪ اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ« ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮد و زن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ »وﮐﯿﻞ
ﺗﮫﺮان ،وﮐﯿﻞ ھﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و وﮐﯿﻞ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ وﮐﯿﻞ ھﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ وﮐﯿﻞ ﺣﻮزه
 -١ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺪالھﺎی دﯾﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﺎم ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن ،ش  ،۹ﺻﺺ ۴۳ـ .۹۶
 -٢اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ص .۲۶
 -٣اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱ص .۴۷ ،۲۹
 -٤ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص .۴۶

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد« .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ھﯿﺌﺖ وزراء درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ
زﻧﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ »از ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم دورهھﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آﻧﮑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﻣﺠﺎﻟﺲ ھﻢ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺤﺚھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد و اﻻ
از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ »ورود زنھﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﺜﯿﺮه اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﻣﻄﺎع
اﺳﺖ« .از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ »اﺳﻼم ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﺎﻧﻮان را در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎت ﺑﯿﺶ از ھﺮﮐﺲ ﻧﻤﻮده و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آنھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺧﺘﻼف
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻔﺖ و ﺗﻘﻮای زن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ »دوﻟﺖ،
ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻠﻌﺒﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﻗﺪمھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ
ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن در ارث و ﻃﻼق و ﻣﺜﻞ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء اﺣﮑﺎم ﺿﺮوری اﺳﻼم اﺳﺖ
١
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﺳﻼم ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و
ادﻟﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺳﺎل۱۳۳۹
در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪد اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ
در ﻗﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﻖ رأی ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی،
ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی
ھﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ .ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ را ﮐﻪ از ﻓﻀﻼی وﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﭼﮫﺎر
ﻧﻔﺮ آﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ رﺷﺖ ،آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺮاﯾﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی از ﻟﺒﺎس
روﺣﺎﻧﯿﺖ درآﻣﺪه ،ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﭼﮫﻞ ﭼﮫﻞ ﺗﺎ ھﻔﺘﺎد،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق داﻧﺎن ﺑﻨﺎم و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ،و ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰھﺮاء را داﺷﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
 -١ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص ۶۳ـ  ۶۸ﭘﺎی اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را وادار ﮐﺮد ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ،ﻓﺮآوردهھﺎی
ً
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮا دﺳﺘﻪای از
ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪهای از رﺟﺎل ﮐﺸﻮر و ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا زده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻢﮐﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع روز درآورده ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ،اﯾﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮﺿﻮع را از ﻧﻈﺮھﺎی
ِ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺨﺶ اول :ﭼﺮا زن ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارد؟
ﺑﺨﺶ دوم :ﺗﻤﺪن و آزادی زﻧﺎن ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ازﻧﻈﺮ اﺳﻼم،
ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم :اﯾﻦ ھﻢ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻧﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آﺛﺎر ﺳﻮء آزادی ﻓﻌﻠﯽ زﻧﺎن .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻﯾﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﺑﯿﻌﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رأی دادن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮف آنھﺎﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺘﻮای ﻣﻔﺼﻠﯽ ھﻢ از داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ در ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﻣﺠﻠﻪ اﻻﺳﻼم )ﺳﺎل  ،۴ش  ،۳ﺻﺺ ۳۱۴ـ  (۳۲۳ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در آن ﻓﺘﻮا اﺻﻞ ﺷﺮﮐﺖ زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺪن او را
ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﮐﻪ :اﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺘﺸﺎن را
ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ھﯿﭽﮕﺎه رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ازآﺑﺎن ﻣﺎه،
ﺑﻠﮑﻪ آذرﻣﺎه  ۱۳۳۹در روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪد اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ ،ﻗﺪری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻌﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۴۲ﻣﺠﺪدا ﮐﻤﺮهای ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻟﻪ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﺧﺘﺼﺎص داد .وی در آن رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎﻧﻮان ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺣﻖ رأی ﻧﺪارﻧﺪ )ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم در ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ ﮐﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﺳﻼم ﺑﻮده
و در ﺑﯿﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ ،زﻧﺎن را ﺷﺮﮐﺖ داده و ﺣﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺗﺮ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﮔﺮ رأی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﺎﺳﻮادھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪی ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮر ﺑﯽﺳﻮادﻧﺪ ،و ﻋﺪۀ ﺳﻮاددار ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺎن اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاﻓﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ ،و ﺑﻪﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺴﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ھﻤﮥ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﮐﻤﺮهای در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ،ﺗﺼﺮف
و اﺟﺮای ﺳﻠﻄﻪ در اﺣﻮال و اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ھﺮ
ﻓﺮدی اﺣﻮال و اﻣﻮال ﻣﺨﺘﺺ وﺟﻮد دارد و ھﺮ ﻓﺮدی در اﺣﻮال و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ دارد .ﻣﺜﻼ ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽِ ،ﻣﻠﮑﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺑﭙﺮدازد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ زن و ﻣﺮد در ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر در راه آھﻦ ﮐﺸﻮر و ﻏﯿﺮه ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ اﺟﺎزه آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮری وﻇﯿﻔﻪ دارد
ّ
ﻣﺨﺘﺺ و ﻣﺸﺘﺮک ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات دﯾﻨﯽ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻓﺮاد در ھﻤﮥ اﺣﻮال و اﻣﻮال
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺼﻠﺤﺖﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﻪ ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد اﻣﻀﺎ ﺑﺪھﺪ و آن را ﺑﺮ
وﺟﻪ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در ﺣﺎل و ﻣﺎل ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ ،وﮐﻼی ﻣﺠﻠﺲ از ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺜﺮت اﻓﺮاد و دوری ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎ ،ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻢآواز ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ،در ﻣﺎھﯿﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ
آن اﺟﺮا و ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﺴﻠﻂ ھﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ در ﺣﺎل و ﻣﺎل ﺧﻮد و ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ درآن ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن ھﻢ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و وﺟﺪان و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﻨﺎس ﻣﺴﻠﻄﻮن ﻋﻠﯽ اﻣﻮاﳍﻢ« ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮات »ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ«

دارد و اﺳﻼم ھﻢ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﻄﺮی و وﺟﺪاﻧﯽ را در ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
زﻧﺎن در اﺣﻮال و اﻣﻮال ﺧﻮد ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل داده اﺳﺖ.
ﯾﮏ زن ﺑﺎﻟﻐﮥ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﯽاﺟﺎزهاش او را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داد
ﯾﺎ در ﻣﺎل او ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﻮال و اﻣﻮال اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ھﻢ ﻣﺮد و ھﻢ زن از راه اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﺑﺪان اﻣﻀﺎ دھﻨﺪ ،و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺮدھﺎ
ﻓﻘﻂ وﺿﻊ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮدی ﺑﺮای او ﻋﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و
اﺟﺎزۀ ﺧﻮد زن ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺻﺤﺖ و ﺷﺮﻋﯿﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮥ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

از اﯾﻦ ﭘﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎز ﺷﺪن اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺒﺐ ﻣﺪاﺧﻠﮥ زﻧﺎن ﻓﺎﺳﺪ در ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺎن ﻓﺎﺳﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺮا
ﺷﻤﺎھﺎ آﻧﺎن را از راه درﺳﺖ ارﺷﺎد ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ زﻧﺎن ﺷﺪه و ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﺸﺎﻧﺪه ،ﺳﻠﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن و او را
ﺑﯽارزش ﮐﺮدن ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﺷﺪه
و اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﻊ رﯾﺸﻪ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﺎﻧﻮان ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺑﺎ ﻋﻔﺖ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺸﻘﺪم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬارﻧﺪ؟ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺨﻠﻮط ھﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ در اﻧﺒﻮه ﺑﺎزار و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﺗﻮﺑﻮس و
ﻣﺴﺠﺪ و اﻣﺎﻣﺰاده و ﻣﺸﺎھﺪ ﻣﺸﺮﻓﻪ و ...ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ در
ھﺮﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر در ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻨﻈﻢ ،ﯾﮏ ورﻗﻪ رأی در ﺻﻨﺪوق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻼﻓﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ھﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮدداری و ﻣﺴﺘﻮرﯾﺖ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮوﺳﮏ در ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻧﻨﮕﯿﻦ
ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻤﺮهای ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎده ﺷﺸﻢ از ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﭙﺎه داﻧﺶ اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ ازﻧﻈﺮ اﺳﻼم روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺮهای در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻏﯿﺒﯽ ھﻢ رﺳﯿﺪ و آن،
اﯾﻨﮑﻪ در ۱۹دی ﻣﺎه  ۱۳۴۱ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دھﻘﺎﻧﺎن در ﺗﮫﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت از ﺳﻮره ﻧﺠﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ» :آﯾﺎ آ ﮔﺎه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﭽﻪ در ﺻﺤﻒ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ و در ﺻﺤﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎ وﻓﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ
ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺪوش ﻧﺪارد؛ راﺳﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻮﺷﺶ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َّ
ﮐﺮده ﴿وأن ليس ل ِِ� ٰ
�� ِن إِ� َما َس َ ٰ
�] ﴾٣٩اﻟﻨﺠﻢ .[۳۹ :آﻗﺎی ﮐﻤﺮهای اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز آﯾﻪ  ۵۷ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ ﻣﯽآﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﻨﺪی از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﻨﻪ دارﯾﺪ و ھﺪاﯾﺖ و رﺣﻤﺖ از ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن«.
اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺎره ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﻤﺮهای ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮۀ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
دھﻘﺎﻧﺎن از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺑﻮده و ﮐﺎرت ورود
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ﺑﺮای او ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﺼﺮ آن روز ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽرود و
ﺑﺮای روز ﺳﻮم وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﻤﯿﻦ آﯾﺎت را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و »ﭼﻨﺪ
١
ﮐﻠﻤﻪای در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﮕﺮه و ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﻀﺎر ﻣﺤﺘﺮم« ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪی وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ« .وی در ذﯾﻞ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،ﺑﺎ ﺷﺮح اﯾﻨﮑﻪ اوﺿﺎع ﻣﻤﻠﮑﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﻘﯿﺼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده »رﺟﻮع ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﭘﯽ رﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ« .ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﻣﻦ
ﺷﺸﻢ ﺑﮫﻤﻦ در ﺷﮫﺮ ری ﺑﻮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ و اﮐﺮاھﯽ در ﺟﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رأی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد) .ص  (۴۹وی ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ از ﺳﻔﺮ ﺧﻤﯿﻦ
ﺧﻮد ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و »از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ و
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر روی اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه رأی دادهاﻧﺪ«.
اﻣﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر« اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ،ﺷﻌﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ دادﻧﺪ و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺎه ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮐﻤﺮهای در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺮۀ ﻧﺒﻮی اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ھﻢ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ زد و ﺑﻪ آرای
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد! ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و »از ﻃﺮف
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد «.اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺮح دادم و
اﻟﺒﺘﻪ »ﺑﺤﺚ و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﮫﯽ از اﺷﺨﺎص ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻊ و ﻓﻘﯿﻪ آزاد اﺳﺖ و
ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﻈﺮھﺎی اﺟﺘﮫﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؛ ﻋﻘﯿﺪه،
ﺧﺼﻮص ﻋﻘﯿﺪۀ ﻋﻠﻤﯽ ،آزاد و ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻋﻠﻤﯽ را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮد و
ﻣﻠﻌﺒﮥ ﻋﻮام و ﻣﻐﺮﺿﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮد) «.ص (۵۲
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ  ۵۳ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ :آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ دل
ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن زارع و ﮐﺎرﮔﺮ را از اﺳﻼم دور ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دل
ھﻤﮥ زﻧﺎن دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز را از اﺳﻼم دور ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻮھﻤﺎت و ﺷﺒﮫﻪھﺎﯾﯽ؟ ﺗﺎرﯾﺦ

 -١دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ،ص .۴۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺘﻢ آن ﻓﺮودﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۴۲ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪای از ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو دھﻪ را در
ﻋﺮﺻﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ
آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺮاز ﮐﺮد وی از
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺎه و دﺧﺎﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و اھﺪاﻓﺸﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ آﻧﭽﻪ در ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ،ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻮق دھﺪ.
آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در دوران زﻧﺪان ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن در ﺳﺎل ۴۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻗﻮل اﻣﺎم درﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آدم
ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺘﮫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﺎورزان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ او در دام ﺳﺎواک اﻓﺘﺎده ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻧﺰوای وی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
ﭘﯿﺶ از آن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زراﻋﺖ و
درﺧﺘﮑﺎری و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼﻗﻪای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ھﻤﺎنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .ﮐﺸﺎورزی
وی اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻗﺪام ﮐﻤﺮهای ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ وی ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎ زادۀ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯿﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﯿﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را در
دﻓﺘﺮی ،در دوازده ﺑﺮگ ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﻗﺎ زاده اﯾﺸﺎن ﮐﭙﯽ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺖ .وی
در آﻏﺎز از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ »در ﮐﻨﺎر او ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯽدادم «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد در ﮐﻨﮕﺮۀ ﺻﻠﺢ
وﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ ّ
ﻋﻤﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻣﺮا ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮده ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ از اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﯾﺎ اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻋﺪهای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﭼﯽ
ّ
و ﻣﻼ ک و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ »ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﻧﺴﻮان را ﭘﯿﺮاھﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ
 -١ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ص .۹۸
 -٢ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،ص .۱۰۶

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ« .اﻗﺪام اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺿﺮر اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی و اﺳﺒﺎب ﻧﺎﺑﻮدی
آنھﺎﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻔﺮ دوﺷﯿﺰهھﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻣﯽﺷﻮد .وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ وﻗﺖ اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺮده و رﺳﺎﻟﮥ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان را
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﻪ در دﻓﺎع از ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،و ﻧﻪ در دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻧﻪ در
دﻓﺎع از اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ،از ھﯿﭽﮑﺲ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)» :ﻣﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﻋﻤﺮی در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ
آن رﻧﺞ ﺑﺮدم ...ﻣﻦ ﮐﺘﺐ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻢ ...ﻣﻦ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ...ﺷﺮح و ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮدهام .ﻣﻦ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪهام ...ﻣﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﯿﻖ دارم و ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﻼم را ﺑﺎ وﺿﻊ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﻨﺠﻢ و درک
ﻣﯽﮐﻨﻢ «...ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﮥ ُﺑﺮﻧﺪۀ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻔﻮذی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
»ﻣﻨﻊ ﺑﺎﻧﻮان از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎﻧﻮان
ﺟﮫﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮوﻧﺪ «.اﺳﻼم
ھﻢ »ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﺧﻮدداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ را در ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺮاﻋﺎت
ﮐﺮده اﺳﺖ ،آنھﺎ را از ﺣﻘﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﮐﺎر و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده« .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻮل
ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد» .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪھﻨﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻘﮫﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد،
»اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺎﺳﺰا و دﺷﻨﺎم و ﺗﮫﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ »ﻣﻦ ﺑﺎ زﯾﺪ
و َﻋﻤﺮی در ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪام« .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮدم و ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺶ ﺧﻮدم آن رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ و اﻻن ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮدم
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،راھﯽ ﺟﺰ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ» .آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺷﯿﻌﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻘﯿﻪ
روا دارﯾﻢ و اﮔﺮ ھﻢ اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻖ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ )ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻖ ھﻢ
ھﺴﺖ( دﺳ ِﺖﮐﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﯾﮥ آﺑﺮورﯾﺰی ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﮕﺮدﯾﻢ «.وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ اﺻﻮل را از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و دﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﺑﺎ وی ﻣﯽداﻧﺪ .دﻟﯿﻠﺶ ھﻢ زﺧﻤﯽ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ١ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
او ھﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ،آن ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آورده
اﺳﺖ.
رژﯾﻢ ﺷﺎھﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺎھﯽ ـ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ :ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﺮهای ﭘﺲ از
ﻧﻮﺷﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ دﻓﺎﻋﯿﻪاش از ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ ﺷﺎه در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،۴۱در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻦ اﻃﻼﻋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ وی ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۵۷ﻧﺪارم .اﻣﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ اواﺧﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،آن ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻ ،در ﺗﺎرﯾﺦ دھﻢ
دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۲) ۱۳۵۷ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۹و ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ۵۷
ھﻢ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در  ۴۸ﺻﻔﺤﻪ ،دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ
رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺧﺎﺻﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز
ھﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﻢ از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﮕﺎرم،
زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻋﻤﺮ رﺳﺪ ،او را در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮری ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ و
ھﻤﻔﮑﺮی راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮری رأی و
ﻧﻈﺮی اﻇﮫﺎر ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری درازی ھﻢ او را ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮﮐﺲ ﻣﺎﯾﮥ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ
ﻣﺨﺘﺼﺮ وادار ﮐﺮد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﮐﻤﺮهای ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن آﻏﺎز ﮐﺮده ،اﺳﺎس آن را ﺑﺮ دروغ و ﺗﺰوﯾﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺮﺣﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در رﺳﻮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ دوران
ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭘﺮﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان ،داﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮ ـ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ را آورده ـ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺒﺎھﯽ و ﻓﺴﺎد دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻮﺳﺒﺎزی ،دﭼﺎر
ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد رﯾﺸﮥ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻨﺎور را ﮐﺮﻣﻮ
ﮐﺮد« .وی در اداﻣﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﻔﺎﺳﺪ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ھﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از زﺑﺎن ﻣﺴﻌﻮدی
آورده و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺰدک و ﻗﺒﺎد و اﻧﻮﺷﯿﺮوان و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭘﯿﺮوان ﻣﺰدک ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ» .ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از ﻧﺎﺑﻐﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺰدک و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ از
 -١اﯾﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺰوهای ﮐﻪ ﮐﻤﺮهای در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ »دﻓﺎع از
ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﭙﯽ آن را روز
ﯾﺎزدھﻢ دی ﻣﺎه  ۸۴در ﻣﻐﺎزهاش »زﯾﺮاﮐﺲ ﭘﮋوھﺶ« در ﺧﯿﺎﺑﺎن اردﯾﺒﮫﺸﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه
ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از اﯾﺸﺎن.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻧﮫﻀﺖھﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻧﻮﺷﯿﺮوان از ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻮن وھﺮز و
ﯾﺎراﻧﺶ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ از ﺣﮑﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮﺷﺎن ﺑﺰرﮔﻤﮫﺮ ﺑﻮد ،اﯾﺮان
ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ آن روز را از اھﻞ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻓﮑﺮﺗﮫﯽ ﮐﺮد و ﻧﮑﯿﺴﺎ ﭘﺮورد ،ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﻮرش ﻗﺸﻮن ﻋﺮب از ھﻢ درﯾﺪ و ﺗﺎر وﻣﺎر ﺷﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﺧﻮن و ﺧﻮی ﯾﮫﻮدی
و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺧﻮن و ﺧﻮی ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ در ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد« )ص .(۲۹
وی در اداﻣﻪ از ﻓﺘﺢ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،در ﻋﯿﻦ دﻓﺎع از اﺳﻼم ،ﺑﺮ
ﻋﺮبھﺎ و اﻣﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﺎزد .دوﻟﺖھﺎی ﺑﻌﺪی ھﻢ ﺣﻤﻼت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻨﺎﻣﯽ
ﭼﻮن ﻓﺎراﺑﯽھﺎ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎھﺎ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎھﺎ و ﺣﻼجھﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﯿﺎم ﻣﺮداﻧﻪای ﮐﺮد و اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﮫﻨﺎور ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ وی
ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎھﯽ از ھﻤﺎن دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و
در رھﮕﺬر ھﺰارھﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﯾﻤﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺒﻮده و
ﻧﯿﺴﺖ«) .ص (۳۱
وی در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۳ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »در اﯾﻨﺠﺎ روی ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﺮ اﺳﺖ« ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را درﺑﺎره
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎر دارد .در
ﺻﻔﺤﻪ  ۴۰ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ داده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از آن ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﻟﮕﻮی آن را از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺴﺖ« .وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﯾﻤﻦ ﯾﺎ
ﮐﺠﺎ؟ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﮕﺎه
ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻦ از دﯾﺮﺑﺎز ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ را ،رو در رو ،ﺑﻪ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد او را ﻧﺪﯾﺪم«.
در ﺻﻔﺤﮥ ﺿﻤﯿﻤﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﮥ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرﺧﮥ
 ۹و  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽداﻧﺪ .وی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺮای آن روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ آن را ﭼﺎپ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮد و ﯾﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻃﺮف
آنھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ) .ص (۴۷
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎه و درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ» :رﺳﺎﻟﻪای در
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺎﺳﺪاری از اﻧﻘﻼب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد «.اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ در  ۴۷ﺻﻔﺤﻪ در
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۵۸ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن و اﺷﮏ
ﭘﺮوده ﺷﺪه و ﻧﻮﻧﮫﺎل اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ از آن ﺳﺮﮐﺸﯿﺪه و ھﻤﻪ دلھﺎ و
ﭼﺸﻢھﺎ ﺑﺪان ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ،ﻧﮫﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪش ﭘﺮورﯾﺪ ﺗﺎ درﺧﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ را در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد«) .ص (۳در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺜﯽ در ﺑﺎره راه ﭘﺎﺳﺪاری
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ از آﻓﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮری را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ﯾﮏ ﻧﻮزاد اﺳﺖ ،ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ ﺟﮫﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻻﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺳﻮم ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺤﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺟﮫﺎن را ﮐﻪ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ذھﻨﯽ وی
از دھﻪ ﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ درﺑﺎره رواج ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮده ،ھﺸﺪار داده اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم
١
ﮐﻤﺮهای در  ۱۴ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۷۴دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
۳ـ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای )۱۳۱۷ـ ۱۴۰۵ق(

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۱۷ق =
۱۲۷۶ش( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ دھﻪ  ۲۰و  ۳۰داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎد
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﺗﻼشھﺎی او درﺑﺎره وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﯾﻢ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را درﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ وی و آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .وی از ﭼﮫﺮهھﺎی
دھﮥ  ۲۰و  ۳۰اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ روﺣﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی وﺣﺪت
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ھﻢ دارد .او از ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ﺑﻮد و در
٢
ﺳﺎل ۱۳۵۴ق ۱۳۱۵/ش ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ روی آورد و ﺳﺎلھﺎ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
دﯾﻨﯽ ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد .وی در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ھﻢ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی
 -١ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻌﺬرت از ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ داده ﺷﺪ.
 -٢ﺷﺮح ﺣﺎل وی و ﻧﺎم اﺳﺘﺎدان و وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۴ص ۵۳۵ـ  .۵۳۶در اداﻣﻪ ﻗﺼﯿﺪهای در ﺳﺘﺎﯾﺶ وی و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﺶ ) ۵۳ﻋﻨﻮان(
آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺪ ،ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﻣﺸﺮف ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺰد وی ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و
ﮔﻮاھﯽ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻼب ﺑﺮای ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻔﮑﺮ در اﯾﻦ دوره ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ وی در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ـ ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ـ در ﺗﮫﺮان ،اﻣﺘﯿﺎزات
ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻃﯽ ﭼﮫﺎر دھﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﺧﻮد را در اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﯽ او ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺮدن ﺣﺞ و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی
درﺑﺎرۀ وی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﻢ.
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای )م  ۱۴۰۵ﻗﻤﺮی ـ ۱۳۶۴ش ـ در ﺳﻦ  ۸۸ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ دھﻪھﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﮫﺮهای
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺖ .وی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﺋﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺗﺒﺤﺮش در ﻧﮕﺎرش
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻨﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﺶ در ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی راﯾﺞ در دھﮥ  ۲۰و  ۳۰درﺑﺎره وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آنھﺎ،
ﺷﮫﺮت ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر وی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ آﺛﺎر او را در زﻣﺮۀ
آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ،از وی ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ آن دوره ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ش ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻗﺎﻧﻊ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن را ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﺘﺎب و ﺷﻤﺎری ھﻢ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎیھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺛﺎر
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب »ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳﺨﻦ زھﺮا در اﺳﺎس دوﻟﺖ ﮐﺒﺮی و ﺷﮑﻞ
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آب ﺣﯿﺎت« )در۶۸۴ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از
ﻣﻘﺎﻻت وی در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ دوم ھﻤﺎن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻠﮑﮥ اﺳﻼم ﻓﺎﻃﻤﺔ زھﺮا اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﮥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ« )در۳۱۰ص(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺒﮥ آن ﺣﻀﺮت و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از وﻗﺎﯾﻊ دوران ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ او ﮐﺘﺎب ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﯾﺎ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻮی در دو ﺟﻠﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ آﺳﻤﺎن و ﺟﮫﺎن« )۵۲۶ص( و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺨﺶ
ﺟﻨﮓ« )۵۷۸ص( ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻣﺆﻟﻒ ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺐ ﻧﮫﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻢ در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮد ١ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ
آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﺷﻨﺎﺳﯽ از دﯾﺪ اﻣﺎم و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
از ﻋﻼﺋﻖ دﯾﮕﺮ وی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب از وی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﯾﺎ ھﻔﺘﺎد و دو ﺗﻦ و
ﯾﮏ ﺗﻦ )۳۲۸ +۳۹۴ +۴۱۵ص ،ﺗﮫﺮان ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ( ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﮏ
ﺗﮏ ﺷﮫﺪای ﮐﺮﺑﻼﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﺷﺐ و روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۲ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او ﻣﻌﺠﺰۀ
ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﺎم ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻋﻨﺼﺮ اﻣﺎﻣﺖ ) ۴۸۸ص ،ﺗﮫﺮان ،اﺳﻼﻣﯿﻪ( اﺳﺖ .اﯾﻦ
آﺛﺎر را ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ُﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮﺑﻼ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮ او ﺧﻮاب دﯾﺪن اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر† ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﺮهای
درﺑﺎره ﺧﻮاﺑﻨﺎﻣﻪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺣﺠﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی وی ﮐﺘﺎب ﻓﺘﺎوی ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﺒﯿﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
)۸۶۷ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺳﻠﻤﺎن و ﻓﺘﺢ اﯾﺮان و ﻣﺪاﺋﻦ اراﺋﻪ
ﮐﺮده ا ﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺤﻮن از ﻧﻘﻞھﺎ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
آﺷﻔﺘﮕﯽھﺎﯾﯽ در آنھﺎ وﺟﻮد دارد.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ وی ،ﮐﺎر در
ﺑﺎره ﺣﺞ و ﻣﮑﻪ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻌﻮدی و ﺣﺘﯽ
ﻣﺴﺆوﻻن و در رأس آنھﺎ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﺪهھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ذھﻨﯿﺖ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯿﺮزا
ﺧﻠﯿﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ در داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۰۲۳

ﻗﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺷﺘﻠﻮت و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ و در اﯾﺮان ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری و آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ در اﯾﺮان اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﺎزه ﺣﺮﮐﺘﺶ را ﺟﺪیﺗﺮ ﮐﺮده و اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد،
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮ و اﻻزھﺮ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺪﻟﯽ داﺷﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﺞ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﻮدیھﺎ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ
راھﺒﺮی ﺟﮫﺎن ﺗﺴﻨﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاطﮔﺮی ﺳﻌﻮدیھﺎ
اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد وﺣﺪت را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺘﺨﻔﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ
زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ دورۀ اﺧﯿﺮ آن در ﻋﮫﺪ ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﯾﺰدی و ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۲۷وﺟﻮد داﺷﺖ،
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻗﺒﻠﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺞ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﭘﯿﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺠﺪ و ﺣﺠﺎز و ﻣﺼﺮ )۱۸۸ص(.
ﻗﺒﻠﻪ اﺳﻼم ﮐﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام )۷۱۵ص(.
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺗﺤﻮل ﻗﺒﻠﻪ )۲۳۱ص(.
آﻓﺎق ﮐﻌﺒﻪ )۴۶۴ص(.
ﻧﮫﯿﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﻠﻮک و اﻣﺮاء و ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎ از ﺧﯿﻒ ِﻣﻨﯽ.

ﮐﻠﯿﺪ اﻣﻦ ﺟﮫﺎن )ﴍح ﺧﻄﺒﺔ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ،ﺗﻜﻤﻠﺔ آن :ﻛﻠﻴﺪ اﻣﻦ دﻧﻴﺎ(.

رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه )۴۶۳ص(.
ﻧﺪاﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس )ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﻼﻣﯽ اردن( )۱۵۶ص(.
اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻘﺪس )ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻣﺠﻠﮥ دﯾﻦ در ﻋﺼﺮ داﻧﺶ()۷ص(.
اﺳﺮار ﺣﺞ )ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺤﺎب( )۱۵۴ص(.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ش در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺷﺮح ﺳﻔﺮش را در ﻣﺠﻠﮥ ﺣﮑﻤﺖ ،دورۀ ﭼﮫﺎرم ،ش ،۱
ص  ۱۳۳۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ (.آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،راھﯽ ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ در ﻗﺎھﺮه و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﯿﺦ ازھﺮ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﺮهای ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ )ص ۲۳ـ  (۲۴آورده اﺳﺖ .وی ھﻤﺎﻧﺠﺎ )ص  (۲۶ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۲ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﮔﺰارش وی را درﺑﺎرۀ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس از ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺗﺤﻮل ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ در ﺳﺎل ۱۳۸۲ق ۱۳۴۲/ش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺠﺪ و ﺣﺠﺎز و
ﻣﺼﺮ ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺿﺪ ﻏﺎﻟﯽ وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﮫﺖ وﺣﺪت
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .روی ﺟﻠﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻀﺮت
آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای) .در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻠﯿﻞ ﺻﯿﻤﺮی ﮐﻤﺮهای
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ( .دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ،آن ھﻢ روی ﺟﻠﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻣﺎم
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﺎﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺪا .ﻣﺒﺎرزۀ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ† ﺑﺎ
ﻏﻼۀ ،و ﻋﻈﻤﺖ ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت«.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺸﺎھﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻤﺲ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
وﻓﺎت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راد ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺸﯿﻊ
و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻓﺮاوان و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺸﺎھﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪای ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﺿﺮر و زﯾﺎن
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻼش ﺷﻠﺘﻮت و ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای وﺣﺪت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ از »اﺳﺘﺨﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺎج و زوار و ﺗﺠﺎر
اﯾﺮاﻧﯽ از ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ اھﻞ ّ
ﺗﺴﻨﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد« ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
دھﺪ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺘﮥ ﻣﻮدت و اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن آﻧﺎن را اﺳﺘﻮار و
آنھﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد.
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺮﺣﯽ از ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۷ق۱۳۲۷ /ش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
در ﺳﻔﺮ ّاول ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﺷﺪم ،ﻗﺎﻓﻠﮥ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺪ ﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﺪﯾﻨﮥ
ﻣﻨﻮره ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻔﺴﺪه ﺟﻮﯾﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﺖ را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﺮده ﻣﻔﺴﺪهھﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ )ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ( در آن ﺳﻔﺮ از ﻋﻈﻤﺎی ﻣﺼﺮﯾﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء در ﻧﻄﻖھﺎی ﭘﺮﺷﻮر ﺧﻮد در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و اﻓﮑﺎر ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ...ﻋﺪد ﺣﺠﺎج

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل از ده ھﺰار ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎرات و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی ﺧﻮد در رﻓﺘﻦ و
آﻣﺪن ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت ﺳﻔﺮ را ﮐﺮده و ﯾﮏ دﻧﯿﺎ اﺧﻼص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن...
داﺷﺘﻨﺪ ...ﻟﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺳﻌﻮدی و اﻓﺮاد ارﺗﺶ از اﻓﺴﺮ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع
اﺳﺘﺨﻔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎرات از ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﺳﭙﺲ ﺑﺎز در ﺣﺮم ﻧﺒﻮی در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎز ﮔﺰاران ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﻣﺘﻌﺮض ﻣﮫﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ...ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﻦ در ﺻﻔﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﻮدم ...در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ وﺳﻂ ﻣﺴﺠﺪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽزدﻧﺪ و ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻔﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺳﯿﺎه
ﺣﺮم ...ﺑﺎ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﮔﺮزی ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﮔﺮز ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﺑﯿﻨﻮا ﻧﻮاﺧﺖ
)ص ۲۳ـ  .(۲۵وی در اداﻣﻪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی در ﺑﺎرۀ ﮐﺸﺘﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
ﯾﺰدی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،از رﯾﺎض ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﮏ
ﺳﻌﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن وﻟﯿﻌﮫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده وی را ﺑﻪ دﯾﺪار او ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .وی در اﯾﻦ
دﯾﺪار ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺼﺎﯾﺒﯽ را ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ را ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را آورده اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در رد ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﴫاع ﺑﲔ اﻻﺳﻼم و اﻟﻮﺛﻨﻴﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﺼﯿﻤﯽ و ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺷﻴﻌﻪ ﰲ رد اﻟﺸﻴﻌﻪ،

ﺻﻼ ح را در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روﺷﻦﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﺑﺎرۀ ﻣﺒﺎرزه اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ
ﻏﻠﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺎز از ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدابھﺎﯾﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼف در دﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و راه را ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺻﻔﺤﻪ
 ۴۸ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﻠﻮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن† در
اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﺼﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﮏ ﺗﮏ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻮ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﻻزھﺮ ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت،
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت در ﺟﻮاز ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۰۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﻣﻦ دﻧﯿﺎ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روی ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻨﻮان آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
اﮐﺒﺮ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻋﺮﻓﺎت و ﻣﻨﯽ در ﺳﺎل َﺣ ّﺠﺔ اﻟﺒﻼغ )ﺳﺎل  ۱۰ھﺠﺮی( ،ﻧﻈﺮی ﺑﻪ
اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﻣﻨﺸﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﺟﮫﺎن در ﭘﺮﺗﻮ اﻣﻦ ﺣﺮم اﻟﻠﻪ.
وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻘﻞھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﮫﻦ درﺑﺎره ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺳﺨﻨﺎن آن
ﺣﻀﺮت در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع اراﺋﻪ ﺷﺪه آورده و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﻧﮫﯿﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ از آﺳﻤﺎن ﺧﯿﻒ ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻈﻤﺎء و
ُ
ﻣﻠﻮک و اﻣﺮاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺒﮥ ﺣﻀﺮت در ﻣﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه
اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﮫﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﯿﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺘﻮا
و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺮان ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای ـ درﺑﺎره ﺧﻄﺒﻪھﺎی آن ﺣﻀﺮت در ﺣﺠﺔ
اﻟﻮداع اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺳﻪ ﮐﺘﺎب در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
ﻧﮫﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺞ در  ۱۶ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای در ﺳﺎل ۱۳۸۴ق۱۳۴۴/ش در ﺣﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﮐﻨﮕﺮهای ﮐﻪ
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﭘﺲ از اﯾﺎم ﺣﺞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .از وی ﭘﯿﺶ از آن

دﻋﻮت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ وی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻌﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺪود ده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .از اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ در آن ﮐﻨﮕﺮه
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺟﺰوهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﮐﻨﮕﺮه
راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﻪ ذی ﺣﺠﻪ  ۱۳۸۴ﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری آن و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آن اراﺋﻪ داد .وی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن را در اﯾﻦ
ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ
ً
ﺧﻄﯿﺐ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﯿﺎن زوار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،ھﺪف وی از ﻧﮕﺎرش
اﯾﻦ ﺟﺰوه ،ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺰوۀ  ۳۲ﺻﻔﺤﻪای ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﻢ از ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺣﻮم
ﮐﻤﺮهای در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺮهای ﮐﻪ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﮕﺮه راﺑﻄﻪ ﻋﻼم اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ۴۴
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﮐﺘﺎب ارض اﻟﻨﺒﻮة ﺟﴪ ﻋﻈﻴﻢ وﻫﻲ ﺟﴪ اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻠﻤﻌﺒﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در ۱۲۹

ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ﮐﻤﺮهای در دو ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۰۲۷

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻌﻮدیھﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﻻزھﺮ را ﺑﻪ ﺳﻌﻮدی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻌﺒﻪ و ﺣﺮﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ﻓﯿﺮوزی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای
ھﻢ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﯿﻦ اﯾﺪه ،ﺷﯿﻌﯿﺎن را ھﻢ در اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺳﮫﯿﻢ
ﮐﻨﺪ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺎمھﺎی ﻧﺒﻮی در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﮫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دارد .ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻘﺒﻪ ،ﺑﺪر ،اﺣﺪ و ...اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﻨﯽھﺎ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺬھﺐ ﻋﺠﻢھﺎﺳﺖ و
ّ
ﺣﺠﺸﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺚ ﮐﻌﺒﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ و ...درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺨﻞ ﺑﻪ وﺣﺪت
و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .وی ﺑﺮﺧﯽ از دﺷﻮاریھﺎی ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را در دورۀ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﻣﺮور ﮐﺮده و اﺳﺘﺨﻔﺎف و ﺗﺤﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﺳﻨﯿﺎن در ﺑﺎرۀ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﻧﺎمھﺎی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﻌﻮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی را در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .وی در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺞ و ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺑﻪ رﺳﻢ ھﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﻢ در اداﻣﻪ آن آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺻﺺ ۱۱۴ـ .(۱۲۹
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوش ﻣﻘﺪس وادی اﯾﻤﻦ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﭼﺎپ ﮐﺮد و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ آن اﻓﺰود :اﺳﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﺠﺎز .ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻠﮥ
اﺳﻼم ،ﮐﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ  ۴۴۰ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ش اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وی ،اراﺋﻪ ﮔﺰارشھﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻋﮑﺲھﺎ و اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی در ﮐﻨﮕﺮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﺧﺘﯿﺎر وی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد وی ﺑﺎ وھﺎﺑﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪری ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و وی ﮐﻮﺷﯿﺪه ـ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ـ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﻋﺎوی آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ .ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﺑﻮده ،از ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵۸آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﺎوی ﻋﻠﻤﺎی
وھﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺑﻨﺎھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎی ﻣﮑﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز در ﺳﺎل ۱۳۵۵) ۱۳۹۷ش( اﺳﺖ )ص
 .(۲۰۳در اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻟﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺣﺠﺎج ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .وی در اداﻣﻪ ،ﭘﺲ از
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺮور ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺰاعھﺎی ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن در ﺑﻐﺪاد ،ﺑﻪ درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن
زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺄﻣﻮران ﺳﻌﻮدی در ﺣﺮم ﻧﺒﻮی در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷ق ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ ﺷﺶ زاﺋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻠﮏ اﻧﺘﻘﺎل داده
ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ  ۱۵ھﺰار زاﺋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ص ۲۴۲ـ  .(۲۴۳وی ﺑﺎز ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ و داﺳﺘﺎن ﻣﺤﻨﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺎن
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺤﺚھﺎی ﮐﺘﺎب ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات آن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از
ﻣﺠﻠﺲ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ،اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه ،درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﺑﺎن  ۱۳۴۵ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻼد
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ و وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ و ﻧﻘﺶ اﻣﻢ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد در اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﻨﮕﺮهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .در واﻗﻊ ﭘﺲ از ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﮐﻤﺮهای
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارض اﻟﻨﺒﻮه ﺟﴪ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ

و ﻓﺎرﺳﯽ از آن اﺛﺮ اﺳﺖ .وی ﻣﺤﺘﻮای آن اﺛﺮ را ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮای
ﮐﻨﮕﺮه دارد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﻨﮕﺮه آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﭘﻞ ﻓﯿﺮوزی اﺳﺖ و
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﺣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اراﺋﻪ دھﺪ .اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﻞ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم و ﭘﺲ از آن
ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﻞ ﺑﺮای وﺻﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .وی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در زدن اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻌﺎرف رﺳﯿﺪه از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﻏﻔﻠﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ او ﺗﻨﮫﺎ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﮥ
آن ھﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد و ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﺟﺎودان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .وی
روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارد و آن را ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.
وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ داده و ﮔﻮﺷﻪای از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮح ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺒﻠﮥ اﺳﻼم ﮐﻌﺒﻪ،

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﮐﺘﺎب آﻓﺎق ﮐﻌﺒﻪ ،ﺗﺤﻮل ﻗﺒﻠﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آراء
اﺋﻤﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﻐﻼة و ﮐﺘﺎب رھﺒﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده و ارﺗﺒﺎط آنھﺎ را ﺑﺎ

ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ» :ھﻤﯿﻦ
ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎ و دوﻟﺖ ﻣﺎ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ
ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ وﻗﺖ دارد ،ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ« )ھﻤﺎن ،ص  .(۳۳وی
در اﻧﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺎمھﺎی از ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ـ در اﻋﻼم وﺻﻮل
ﮐﺘﺎب ارض اﻟﻨﺒﻮه ـ آورده و از ﻣﻔﺘﯿﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ ﻏﺮور زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮب را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از آن درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ روی آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ :رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻤﻠﯿﮥ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن دوﻟﺖ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان .ﮐﺘﺎب ﻧﺪای آﺳﻤﺎن ،اذان و ﺛﻮاب آن ،ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺛﺮی ﺟﺎﻟﺐ در ﺑﺎره اذان اﺳﺖ .ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب
در اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ش ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪای اﺳﺖ از ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﻗﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺮﯾﺮات آﻗﺎی ﮐﻤﺮهای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺤﺚ
ﻣﮫﺪوﯾﺖ و ﺑﻪ روز ﮐﺮدن آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای در ﺳﺎل ۱۳۸۹ق ۱۳۴۸ /ش ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻄﻴﺐ در ّرد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .وی
ﮐﺘﺎب اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﹼ
ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب آراء اﺋﻤﺔ اﻟﺸﻴﻌﻪ ﰲ اﻟﻐﻼة را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﯾﻦ اﺛﺮ )ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ش ﭼﺎپ ﺷﺪه( اﺷﺎره دارد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ق ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﮑﯽ را در ﻗﺎھﺮه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
ﺷﻠﺘﻮت ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی وﺣﺪت ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻟﯽ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ،درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻤﺮهای در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ق اﺳﺖ ،ﭼﺎپ
ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب در ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه از
ﻣﺤﺘﻮای آن ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﺗﻼش وی در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﺗﺎﻧﺸﺎن دھﺪ اﺋﻤﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﻏﻼة ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻌﺘﻘﺪات آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻄﺎب وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﺐ
اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻏﻼة ﺧﻠﻂ ﮐﺮده و ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺘﯽ وی از ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﺑﺎﻃﯿﻞ در اﯾﺎم ﺣﺞ ﻣﯿﺎن زاﺋﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮع ّ
اﻟﺴﻨﺔ در رد ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ در ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﺷﺎراﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن دارد .وی اﺷﺎراﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دارد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ )آراء اﺋﻤﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﯽ اﻟﻐﻼة ،ص  (31وی از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ در اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب از ﯾﺰﯾﺪ ھﻢ دﻓﺎع ﮐﺮده ،ﺳﺨﺖ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ و ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺸﺒﻊ در ﻣﺬﻣﺖ ﯾﺰﯾﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت او
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﺼﺪ و ھﺸﺖ
ﺻﻔﺤﻪای را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺗﺤﻮل ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺮهای در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ش )ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر
دوم( ﺿﻤﻦ  ۵۷۰+۴۹ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل
 ۱۳۳۸ش ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ذھﻦ وی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﺦ وی
ﺑﻪ آن آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺴﺆول اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ
واﺗﯿﮑﺎن از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن وی ﺑﺤﺚ را
ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در رواﯾﺎت آﻏﺎز ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ
و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اول ھﻢ ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ وی ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ از
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس و اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎه رﺟﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺜﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ واﻟﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی اردن ھﺎﺷﻤﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺰارش ھﻤﺎن ﺳﻔﺮ
ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ و دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت ﺟﮫﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آوارﮔﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ )ص ۳۷۱ـ  (۳۷۲ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺘﻨﻢ
اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ھﻢ از اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ و آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ص ۳۹۵ـ  ۴۰۰و ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﮐﺮم زﻋﯿﺘﺮ ﮔﺰارﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ آن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درج ﺷﺪه اﺳﺖ) .ص ۴۰۱ـ  (۴۱۹ﺳﭙﺲ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه و از ﯾﮏﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ »ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻤﺮهای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از رھﺒﺮان ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری داﻣﺎد ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ،ﺧﻄﯿﺐ ﺷﮫﯿﺮ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺪرای اﺷﮑﻮری ،واﻋﻆ ﺟﻠﯿﻞ ﺷﯿﺦ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ رای ﻓﺎﻧﯽ و ﺟﻼل
ﻣﺠﺪﭘﻮر« ﺑﻮده اﺳﺖ )۴۳۵ـ  .(۴۳۶در اداﻣﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ و اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ،ﺿﻤﺎﯾﻢ دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ وی در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ش ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدترﺳﯿﺪن ﻋﺪهای از اﻟﺠﺰاﯾﺮیھﺎ در ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
١
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
۴ـ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری

از دﯾﮕﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ دوره ،ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺼﯿﺮی ﻧﻮری )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎزﻧﺪران
۱۳۱۱ش( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻋﻘﺎﯾﺪ و آراء ﺑﺸﺮی
ﯾﺎ ﺟﺎھﻠﯿﺖ و اﺳﻼم )ﭼﺎپ  (۱۳۴۲ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﮑﺮر ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﮐﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی ،در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻮق ﻣﻮﻓﻖ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ص .۱۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺰ
دﮐﺘﺮای ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮد.
دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی وی )ﭼﺎپ
ﺷﺪه در ﺳﺎل  (۱۳۶۰آﻣﺪه ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﮫﻀﺖ ﺣﺎﺿﺮ )ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﭼﺎپ ﺷﺪه( ،ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم و ﺟﮫﺎن )ﭼﺎپ  ،(۱۳۴۳ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﺷﯿﻌﻪ )ﭼﺎپ  ،(۱۳۴۶اﻣﺎﻣﺖ ،ﻣﮫﺪوﯾﺖ ،ﭘﮋوھﺸﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺨﯿﻪ ،اﺳﻼم
دﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ و اﺳﻼم ،آﯾﯿﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺛﻮرة اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ )ﭼﺎپ ﺳﻮم ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت و ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ (.اﻣﺘﯿﺎزات و وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺳﻼم ،ﺿﺮورت ﻣﺬھﺐ و
ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺤﺎد و ﻻﻣﺬھﺒﯽ .و ده ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ و  ۳۲ﺟﻠﺪ
١
ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﯽ و دو ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ.
ﺑﺮ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و اﺑﻄﺎل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﺑﯽﮔﺮی،
ﺑﮫﺎﺋﯽﮔﺮی ،ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽﮔﺮی ،را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻓﺰود .در ﭘﺎورﻗﯽ ص  ۸۴ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﺷﯿﻌﻪ ،از ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻮم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﺧﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ) (۱۳۴۶ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب از ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر
ﺧﻮد ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻓﮑﺎر روز اﺳﺖ و در ھﻤﺎن ﺳﺎل،
ﭼﺎپ ﺳﻮم آن در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب از اﺛﺮ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻧﯽ از ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮوزان
)ﺗﺬﮐﺮۀ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم( در ﺷﺮح اﺣﻮال ادﺑﺎ و ﻣﻨﻄﻘﯿﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺳﺎل
 ۱۳۳۴ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻘﺪﻣﮥ آن ،ﻣﺆﻟﻒ از ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﺤﯿﯽ »ﻧﺼﯿﺮی« ﻧﻮری ـ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﻮر
ﻣﺎزﻧﺪران ـ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب از آﺛﺎر در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺆﻟﻒ
ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮوزان ،ﺳﺨﻨﻮران ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺮای اﯾﺮان و
ﻋﺮب ،ﻓﺮد در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻈﺮاﺋﻒ و اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ،رﺳﺎﻟﻪ رد ﺻﺤﯿﺤﮥ اﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ )ﻓﻘﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﯽ( ،دﯾﻮان اﺷﻌﺎر اﺛﺮ ﻃﺒﻊ ﻣﺆﻟﻒ ،ﻣﺬھﺐ ﺗﺮاﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دول ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه.
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ﺷﮫﺮت ﻋﻼﻣﮥ ﻧﻮری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮای اﺳﻼم ﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ
و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﻮﻧﺪ .در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب رﯾﺸﻪھﺎی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼم اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ارﺷﺎد اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ھﻤﺎن زﻣﺎن در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب رﯾﺸﻪھﺎی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )ﭼﺎپ  (۱۳۸۱از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮ آﻗﺎی ﻧﻮری ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﮫﺎی آﻧﭽﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ،از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه،
وﺻﻮل ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﮥ  ۷۲ﺗﻦ ـ ﺑﻠﮑﻪ  ۲۲۸ﺗﻦ از ﺷﮫﺪای ﮐﺮﺑﻼـ و ﻋﺎﺷﻮرای
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ دﻋﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ آن ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺒﻮدﯾﺖ،
ﺿﺮورت دﯾﻦ و ﻋﻠﻞ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻼم و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﮏھﺎ و ادﯾﺎن،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎم و ﻧﻈﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ،ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ )ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم
ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ،ﭼﮫﺎر رﺳﺎﻟﻪ ،ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن درﺑﺎره وﺟﻮب
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎز و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎز و اﺻﻮل دﯾﻦ ،راه ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﻓﺘﻮای ﺗﺤﺮﯾﻢ دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﺴﯿﻦ ،ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری
١
)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﻧﺸﺮ( ،ھﺰار ﭘﺎﺳﺦ.
از آﺧﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ ھﻢ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،ﮐﺘﺎب
رﯾﺸﻪھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﺣﯽ از  ۱۷ﺷﮫﺮﯾﻮر)۵۳۸ص( اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻧﻮﯾﺪ ﻧﻮر آن را در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۸۱ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻋﺪۀ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﺮاوان
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری در ﮐﺘﺎب رﯾﺸﻪھﺎ اﺑﺘﺪا از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
اﻧﻘﻼب و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻗﯿﺎمھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و از اواﺳﻂ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺷﺮﺣﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در روﯾﺪاد ھﻔﺪھﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ داده
اﺳﺖ .آن ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻓﺘﺮ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ وی در ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ روی داد  ٢و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن

 -١ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب رﯾﺸﻪھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢رﯾﺸﻪھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ص ۲۶۹ـ .۲۸۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

وی ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ را در زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر وی ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوج رﺧﺪادھﺎی ﺳﺎل ۴۲
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻋﻘﺎﯾﺪ و آراء ﺑﺸﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺟﺰء ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻮد.
وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﻣﻤﯿﺰات آن ،ﺷﺮاﯾﻂ
رھﺒﺮی و ﻧﯿﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺟﻠﺴﺎت درس ﺗﻔﺴﯿﺮ وی در
ﺷﺒﮫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﺐھﺎی ﺷﻨﺒﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖھﺎ درج ﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﻼﻣﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری در روز دوم ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۸۶درﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻨﺎزۀ وی ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.
۵ـ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ )ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ( ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ) ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﺘﻮﻟﺪ
اول ﺧﺮداد ۱۳۱۵ش و ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۰ﺗﯿﺮ  ،(۵۷از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮدۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۴۰ﺗﺎ  ۱۳۵۷ﺑﻮد .وی در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﮔﺮم
ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﺧﻼﻗﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم و در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ از وی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﺮی ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج دھﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ آن روزﮔﺎر ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺻﺒﻐﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی درﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ از ﻃﻼب ﻣﺸﮫﺪی و از ﻣﺮﯾﺪان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ از ﺑﺪو ﺟﻮاﻧﯽ و در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﺎلھﺎی ۴۳ـ  ۴۱ﺑﺎ اﺧﻼق اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ،ﮔﮫﮕﺎه ﺑﻪ وی ﻃﻌﻨﻪھﺎﯾﯽ زده ﻣﯽﺷﺪ و
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان او را ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬار در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺬھﺐ و ﺻﺪای زﯾﺒﺎی او و ﺑﻪ
 -١ھﻤﺎن ،ص ۲۸۸ـ .۳۱۳
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ﻋﺸﻖ اﻣﺎم زﻣﺎن÷ در ﻣﮫﺪﯾﮥ او و ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮھﺎی او در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﺎﯾﻪھﺎ و اﺷﺎرهھﺎی وی در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ داد اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف او ھﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺧﺎص ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ
دوره ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺪال ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺬھﺒﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎن روی آورد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آن ،در
ﺷﻤﺎر ﭼﮫﺮهھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺳﺨﺖ ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و از ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره وی داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ اﺳﺖ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۹و  ۵۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎری ﭼﻮن ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن روﺣﺎﻧﯽ دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
دﺳﺘﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻪای از ﺗﺮس ﺟﻮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﺑﺎرۀ از
دﺳﺖ دادن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ،در رأس اﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ او ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ھﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،او درﮔﯿﺮ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ روﯾﻪ و
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎدهای
ﻧﺒﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎواک و ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎی ﻣﮑﺮری ﮐﻪ ﺑﺮای او ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪاش ﺑﻪ اﯾﻼم در ﺳﺎل  ۵۴ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او روی ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب واﻋﻆ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وی را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۸ـ  ۳۳در ﻧﺠﻒ درس
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺻﺪای ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮھﯽ را ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد
ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻨﯽ ـ ﻋﻤﺮاﻧﯽ وی در ﻣﺴﺠﺪﺳﺎزی و ﻣﮫﺪﯾﻪ
ﺳﺎزی ﭼﻨﺪان ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮫﺪﯾﻪ ﺗﮫﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬھﺒﯽ آن روزﮔﺎر ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم

۱۰۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن دهھﺎ ﻣﮫﺪﯾﻪ دﯾﮕﺮ در
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮫﺪﯾﻪ از ﻣﺸﮫﺪ و
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺎﺑﺪزاده ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﺎواک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وی از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺒﺎرز دھﻪ  ۴۰ﺑﻮده
و ﻋﻼوه ﺑﺮ آنھﺎ ﺷﻮاھﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد .ھﺮﭼﻪ ﮐﺎر او ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺎواک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از وی ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،او ھﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﺪن آن و ﯾﺎ ﻣﮫﺪﯾﻪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎواک درﺑﺎره او از اﺳﻔﻨﺪ  ۴۱اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در
ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ ،و از دﯾﺪ ﺳﺎواک ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻨﺪی ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رؤﺳﺎی ھﯿﺂت ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﻮل داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺷﻌﺎر دھﻨﺪ و اداﻣﻪ داده
ﺑﻮد ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ھﯿﺂت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ درﺑﺎره او از
دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮ ﭼﺮا ،ﯾﻌﻨﯽ ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮدت را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺟﻨﺒﯽ دادهای ١ .روز ﺑﻌﺪ ھﻢ روی ﻣﻨﺒﺮ در ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود و ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن (۵ :ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺷﺎه را ﺑﻪ
ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﺮھﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده و از ﻗﯿﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ھﻤﺎن(۶ :
وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮدهھﺎی
ﻣﺮدم ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن او ﻏﺎﻟﺒﺎ از اﻓﺮاد ﻋﺎﻣﯽ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺪﻻلھﺎی او ھﻢ در ﺣﺪ ھﻤﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻮد .ﺑﺤﺚھﺎ ﻋﺒﺎرت از رﯾﺶﺗﺮاﺷﯽ ،ﻣﺸﺮوب ﺧﻮاری ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺮﺗﺐ روی آنھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻗﻄﺎر ﺗﮫﺮان ـ
ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ زوار اﻣﺎم رﺿﺎ را ﻣﯽآورد ،در رﺳﺘﻮراﻧﺶ آﺑﺠﻮ ،ﺷﺮاب ،ﻋﺮق و وﯾﺴﮑﯽ اﺳﺖ
)ھﻤﺎن(۱۷ :؛ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،از ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮود ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽرود ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳﯿﻮ آﺑﺠﻮ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻪ ﺟﺎی آﺑﺠﻮ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺟﻮ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﺧﺮ
ﻋﺮﻋﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۳۰۲ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎی
 -١واﻋﻆ ﺷﮫﯿﺮ ،ص ) ۴ارﺟﺎع ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺘﻦ و ﺑﺪون ﯾﺎد از ﻧﺎم ﮐﺘﺎب و ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
اﺳﺖ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺳﺎواک ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ داد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺎن ۴۲
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ اﺛﺮ ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﻋﺎدی ﮔﺮدﯾﺪ )ھﻤﺎن.(۱۴:
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﺳﺮﺑﺎزی ﻃﻠﺒﻪھﺎ و ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ و اﻋﺘﺮاض وی و ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ »ﺷﺎﮔﺮدھﺎی ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم را از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ و
زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ« او را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ھﻤﺎن۲۴ :ـ  ،(۲۰ﮔﻮﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ
آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ و اﺷﺎره ﺑﻪ رژﯾﻢ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐﻼم و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ش در ﻣﻨﺎزل آﯾﺎت ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﻗﻤﯽ،
در ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎواک روی آﻧﺎن ﺗﺄﻣﻞ داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭼﮫﺎرم اﺳﻔﻨﺪ
 ۴۳ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .درﺑﺎره اﺗﮫﺎﻣﺎت وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪھﺎی زھﺮا ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﺎﯾﺐ
اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و او را در زﻧﺪان و ﻣﻈﻠﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺮﺗﺒﺎ دﻋﺎ و ﺻﻠﻮات ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ«) .ھﻤﺎن۴۳ :ـ  (۴۲ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن وی ﺟﻤﻌﺎ دو ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎر دوم ﺑﻪ
دو ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ) .ھﻤﺎن (۵۵ :ﺑﻌﺪھﺎ ،ﮐﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر روی ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻃﻮﺑﺖ زﻧﺪان رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ھﻤﺎن (۷۰ :ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی
ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﯽ ،زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ،ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ
ﺑﺮای دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ و ﺗﺮﯾﺎک )ھﻤﺎن (۱۸۹ :و ﺑﺎز از ﻧﻤﻨﺎﮐﯽ آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه در زﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن (۱۹۰ :زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن
ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﺮای ﺳﺎواک ،زﺣﻤﺖ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ
اﯾﺮان از او داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم ،روی ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد دوﻟﺖ وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺸﺎر آورده و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ او را آزاد ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اوﺿﺎع ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده واز ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺮﺣﻮم
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎدات وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش از آنھﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺻﺪای ﻣﺮدم در ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﮫﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از
ﻗﺮآن ﺧﺎﻧﻢ دﻟﮑﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۵۳ :وی ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در اواﺧﺮ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺎل  ۴۴در زﻧﺪان ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎز ﺳﺎواک ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺐ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮدداری ورزد .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در
دی ﻣﺎه  ۴۵ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ھﺎرونھﺎ و ﻣﺄﻣﻮنھﺎ ﭼﻘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ را اذﯾﺖ و آزار
ﮐﺮدهاﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۵۸ :وی ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،در ﺳﺎل  ۴۵ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻮده و در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ھﯿﺄت داﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس رﺳﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻔﺖ )ھﻤﺎن .(۶۶ :اﯾﻦ زﻣﺎن وی
ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﻋﺎظ ﻧﺎراﺣﺖ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای ﺳﺎواک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۶۶ :وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ۳
ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴۶ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از دﯾﻦﺗﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ؛ از اﺳﻼم و ﻗﺮآن و اﻣﺎم
زﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﯿﺪ )ھﻤﺎن .(۶۹ :ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد
در  ۲۰ﺑﮫﻤﻦ  ۴۵ﮔﻔﺖ :در ھﺮ ﻋﺼﺮی ﻣﻨﺼﻮرھﺎ و ﺣﺠﺎجھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اوﻻد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را
اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای را اﻋﺪام و ﻋﺪهای را زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...ﺧﺪاﯾﺎ ﭘﺮﭼﻢدار اﺳﻼم
ﭘﯿﺸﻮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﮫﺎن ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮدت از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻼﯾﺎ ﺣﻔﻆ
ﺑﻔﺮﻣﺎ و او را ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدان و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻼﺻﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺮم ﻃﺮﻓﺪاری از ﻗﺮآن و دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎ )ھﻤﺎن۶۵ :ـ .(۶۴
وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﺮﺗﺐ روی ﻓﺮﻋﻮن و روشھﺎی ﺑﺮﺧﻮرد او)ھﻤﺎن(۳۰۵ ،۷۱ :
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎدات )ھﻤﺎن۷۵ :ـ  (۷۴ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد  ۵۷ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﮫﺪﯾﻪ ﺗﮫﺮان ﻓﺎﺗﺤﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﮫﺪﯾﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ :ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻨﺼﻮر
)ھﻤﺎن.(۴۸۱ :
ً
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺒﺮی ﺑﻮدن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﭼﻨﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ در ﻣﺘﻮن ﺑﻮد ﭼﻨﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد .او ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ،ﻋﺮق ﺧﻮری ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی ،ﻣﺠﺎﻟﺲ رﻗﺺ و اﻧﻮاع آنھﺎ،
اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﻇﮫﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن دوره ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
آﺷﮑﺎر ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻖ و دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮑﻨﺪ .اﻻن ھﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و روﺷﻦ
اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و دﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۷۲:در ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ÷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در دوره آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻗﻢ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺷﯿﻌﯿﺎن

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﻂ در ﻗﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۷۹ :
ﺗﻨﺪرویھﺎی وی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۴۶از ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ او ﺷﻮﻧﺪ)ھﻤﺎن .(۷۶ :ﻣﺴﺆوﻻن اﻣﺮ ﺑﺎ وی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﺼﯿﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﻌﻼ از
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﺒﺮ وی ﺧﻮدداری ﺷﻮد )ھﻤﺎن (۸۰ :اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ وی ﺑﺎز
درﺑﺎره زﻧﺪاﻧﯽ رﻓﺘﻦ و آﺑﺪﯾﺪه ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻮد )ھﻤﺎن.(۸۱:
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺳﺎواک ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ) (۴۶/۳/۱۴از ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﮐﺎﻓﯽ از وﻋﺎظ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ھﻤﯿﺸﻪ از ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ
و ﺳﺎل و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزد و اﮐﺜﺮا در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻓﺮاﻃﯽ ،از اﻋﻤﺎل دوﻟﺖ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۸۳ :ﺑﺎ
اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺗﻨﺪ وی ،ﺳﺎواک دوﺑﺎره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ ﺟﺪی داده ﺷﻮد
)ھﻤﺎن .(۸۴ :ﺳﺎواک ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ وی اﺧﻼﻗﺎ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻨﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدد ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ را ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و در راه ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﺎھﻨﺸﺎه ...ﻗﺪم ﺑﺮﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ وی ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل و ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ روﯾﮥ ﻧﺎﺻﻮاب و
ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ )ھﻤﺎن.(۱۱۲ :
از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮای ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺴﺠﺪ
اﻻﻗﺼﯽ در ﺳﺎل  ۴۸ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ »در اﯾﻦ
ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﺑﺮادران اﻋﺮاب ھﻢآھﻨﮓ و ھﻢ ﺻﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ« )ھﻤﺎن .(۸۷ :و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن اردﻧﯽ دﻋﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮫﻮدیھﺎ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ھﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪ آنھﺎ را ﺧﺮاب
ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از زن و ﺑﭽﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۱۴۲ :اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻤﻼت در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۴۸ﻧﯿﺰ آﻣﺪه و دﻟﯿﻠﺶ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ) .ھﻤﺎن(۲۲۲ :
وی در  ۲۱ﺧﺮداد  ۴۶در ﻗﻢ در ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮادر اﯾﺸﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻣﯽروﻧﺪ و وﻗﺘﯽ آزاد ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮاﻓﺮازﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۸۹ :وی در  ۱۸ﺷﮫﺮﯾﻮر ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل در
ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻘﻼل در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم و ﻧﻔﺲھﺎ را در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن
)ھﻤﺎن.(۹۶:
ﺟﺴﺎرت ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﯾﻦ دوره ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺸﺮوب و زﻧﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ وﺿﻊ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺴﺎد آزاد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ھﻤﺎن (۹۹ :وی ھﻤﺎﻧﺠﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﯽرگ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،دم ﺑﺮ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
در ﻣﮫﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎز در ﺟﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد آزاد اﺳﺖ .در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ھﻢ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم
ﻓﺮداﯾﺶ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮدﻧﺪ ...در آﻧﺠﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﻗﺎ ﭼﺮا ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ زدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ آزاد اﺳﺖ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﻪ ﺣﺮﻓﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻮد زد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﻣﺎ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ )ھﻤﺎن.(۱۰۴ :
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻋﺎی ﺑﺮای ﺷﺎه ﺑﻮده ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان از وی ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ و او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در روز ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۱۱۹ :
ﺗﮑﯿﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ روی ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ وی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻮر و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
رواج آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در ھﻤﯿﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺑﺎز ھﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن را دارد )ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ص  ۱۵۸ ،۱۳۹ ،۱۳۸و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ( .ﮔﺎھﯽ ﻣﺜﺎلھﺎی ﺳﺒﮑﯽ ھﻢ
زده ﻣﯽﺷﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ص ۱۶۶ـ (۱۶۵
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک از ھﯿﭻ اﺷﺎرهای در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و آنھﺎ را ﮔﺰارش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎن و ﺑﺮه اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﻪ
آن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﻮﭘﺎن ﮔﺮگ ﺷﻮد؛ و اداﻣﻪ داد :وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت در
آﻣﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۱۴۴ :
اﺷﺎره وی ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪھﺎی درﺑﺎری ھﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و َﻣـﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ او از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد :در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ آﺧﻮﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎھﯽ و ﭼﮫﺎر

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۰۴۱

ﻧﻔﺮ آﺧﻮﻧﺪ دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺖ و ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ آﺧﻮﻧﺪ ﻧﺰول ﺧﻮار ﮐﻪ از ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﯿﻘﯽ ﭘﻮلھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﺮآن و اﺳﻼم ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۱۴۶ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای آن
روزﮔﺎر ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن زﯾﺎدی از اوﻗﺎف ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد .زﻧﺪان ﻣﻨﺼﻮر ھﻢ
ﻣﺜﺎل زده ﻣﯽﺷﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺎ
ﻧﺮدﺑﺎن وارد ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺟﯿﭗ ﻣﯽآﯾﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۱۹۴ :ﺗﻌﺒﯿﺮ آﺧﻮﻧﺪ
دﺳﺘﮕﺎھﯽ و اوﻗﺎﻓﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی دﯾﮕﺮ او ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻌﻢ ﺑﺎﻋﻮر ھﻢ
ﮐﻪ ﺟﺰو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻌﺮوف ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد درﺑﺎره ھﻤﯿﻦ ﻗﺸﺮ اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۳۰۸ :آﻗﺎﯾﺎن!
وﻗﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﯽدﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...آﺧﻮﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺷﺪن و آﺧﻮﻧﺪ
اوﻗﺎﻓﯽ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن )ھﻤﺎن.(۳۰۸ :
ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ
ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺪه ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ،وی
دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ را در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد )ھﻤﺎن .(۱۵۱:وی در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮫﺮ ﻧﻮ اﺳﺖ ،از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﻮان ﻣﺘﺪﯾﻦ در
)ﻣﮫﺪﯾﻪ در( ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﮫﺎر ﺷﻌﻒ ﻣﯽﮐﺮد )ھﻤﺎن.(۱۷۱ :
از ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ ،ﻧﻮارھﺎی زﯾﺎدی از روی آن ﺗﮑﺜﯿﺮ
و ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻮار اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ،ﺑﺮای ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در
ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎزل ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )ھﻤﺎن ۱۷۷:ـ .(۱۷۶
از ﺳﺎل  ۴۸اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ در ﻣﮫﺪﯾﻪ اﻣﯿﺮﯾﻪ ﺗﮫﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن:
 .(۲۱۴ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۵۰و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ،در
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﮥ ﭘﺰوه در ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﮫﺎن ،ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﻧﻮار دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ
ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ھﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎواک ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﻮد و در ھﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽداد .در ﻣﻮاردی وی ھﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮ دوﻟﺖ
ﯾﮫﻮد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن۱۸۵ :ـ .(۱۸۸
ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۵۱در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻣﺎم زﻣﺎن
ﺗﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻋﻠﻨﯽ و ﯾﺎ ﺧﻔﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ذﻟﯿﻞ ﮔﺮدان
)ھﻤﺎن :ص  .(۳۴۲و در ﻣﻨﺒﺮ دﯾﮕﺮ :ﭘﺮوردﮔﺎر آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮل ،ﺳﺮﺑﺎز،

۱۰۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

َ ُ
اﺳﻠﺤﻪ و ...ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ دودﻣﺎﻧﺶ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻦ )ھﻤﺎن.(۳۴۷ :
ً
ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﮫﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻮاری از ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا
ﺿﺪ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد از ﯾﮏ دورهﮔﺮد ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﻮول ﺑﺮده و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ روﺿﻪ ﺧﻮان ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﮫﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ )ھﻤﺎن:
۳۹۵ـ (۴۰۰ ،۳۹۴
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﮫﺮ  ۴۸در ﻗﻢ ،درﺑﺎره رواج ﻓﺴﺎد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرۀ
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺸﺪار داد .اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﺳﺎواک ﻗﻢ او را ﺧﻮاﺳﺖ و از وی ﺗﻌﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﺪ) .ھﻤﺎن(۲۰۶:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در آﺑﺎن  ۴۸ﺑﺮای ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ ھﻤﺪان رﻓﺖ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺷﺐ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺳﺎواک از اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد )ھﻤﺎن .(۲۱۷ :وی در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ھﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و زﻣﯿﻦھﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
را ﺣﺮام داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان رﺳﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻦھﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ)ھﻤﺎ.(۲۲۸ :
ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼمھﺎی او درﺑﺎره ﻧﻘﺶ زن و ﺣﻀﻮر او در اﺟﺘﻤﺎع آن روز اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺎن در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب از
ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی درﺑﺎره آن ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی دارد.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۴۹اﺣﻀﺎر و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی در ﻣﺸﮫﺪ و در
دﺳﺘﮕﺎه آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ رخ داد )ھﻤﺎن۲۵۷ :ـ  (۲۵۶از ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺮوﺻﺪا در ﻣﺸﮫﺪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻮدﻧﺪ :ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻃﺒﺴﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﺎﻣﯽ ،و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ واﻋﻆ )ھﻤﺎن .(۲۵۸ :ﮐﺴﯽ ھﻢ
ﺑﺮای ﺳﺎواک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﻓﻮت
ﺳﻌﯿﺪی را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﻧﺘﺸﺎر داد و ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان ﻓﻼن ﮐﺮد ،ﺳﻌﯿﺪی را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﮑﻨﺠﻪ داده ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭼﻨﺎن ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ھﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﺪهای ﮔﺮدﯾﺪ)ھﻤﺎن .(۲۶۱ :ﺟﻠﺴﮥ دوم ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ وی ھﻢ در اداﻣﻪ
آﻣﺪه و ﻣﺒﺤﺚ ھﻤﺎن اﺳﺖ )ھﻤﺎن۲۶۶ :ـ  (۲۶۲اﻣﺎ ﮔﺰارش ﮐﺎﻓﯽ از ﺷﮫﺎدت ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ
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آن را در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
)ھﻤﺎن.(۲۸۰:
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ و اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ :ﺷﯿﻌﻪ
اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎر ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮره ﺣﺪادی ﺑﺮود و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺷﻔﺎفﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﻧﺪارﯾﺪ ...ﭼﺮا از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﻗﺮآن ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻧﺎﯾﺐ
اﻣﺎم زﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ )ھﻤﺎن.(۲۷۰ :
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و آﺛﺎری
از اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﮐﻪ وھﺎﺑﯽھﺎ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط
آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺮﺣﻮم
ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﺎل  ۴۹ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :وﺿﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪه،
ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻮرا ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﻻن وھﺎﺑﯽھﺎ در اﯾﺮان دارﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ آزاد
ﺑﻮدم ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آنھﺎ از ﮐﺪام ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ) ۴۹/۸/۷ھﻤﺎن .(۲۸۲ :اﻟﺒﺘﻪ وی
در ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎم زﻣﺎن÷
رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺎواک ھﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدش اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی
ﺑﻌﺪ او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻣﯿﺮ
ﻣﺆﻣﻨﺎن÷ اھﺎﻧﺖ ﺷﺪه و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدش از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وھﺎﺑﯽ ھﻤﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۲۸۸ :در ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﭼﺎپ ﻓﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آﺑﺎن ۴۹
ً
ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ آن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺑﺎز ﺷﺪن دﮐﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺣﺮﺑﮥ دﯾﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺎواک ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮح ﭘﮫﻠﻮی ﺗﮫﯿﻪ و ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ) .ھﻤﺎن(۲۸۴ :
در ﺳﺎل  ۵۰ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و در
ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ )ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﻀﺎر( ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ
ﺳﺎواک ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وی در آﻧﺠﺎ ھﻢ ﺗﻌﮫﺪ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺮف ﺧﻼﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

»ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ھﻤﺎن .(۲۹۲ :اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎواک ﺑﻪ
ﺗﻨﺪیھﺎی ﺷﺪﯾﺪ او ﺑﻪ ﺑﯽﺣﺠﺎبھﺎ و دادن ﻧﺴﺒﺖھﺎی زﺷﺖ ﺑﻪ آنھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ ﺑﯽﺣﺠﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎواک اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﻮد و ﻗﺼﺪش آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن او
ﺳﺮوﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺸﻮد و ﺑﺎزار او داغﺗﺮ ﺷﻮد .ﺳﺎواک در ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
درﺑﺎرۀ ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽﻧﮋاد ھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن۲۹۴ :ـ  .(۲۹۳ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺼﯿﺮی و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰارشھﺎ ،ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ھﻢ در ﻟﯿﺴﺖ وﻋﺎظ ﻣﻤﻨﻮع
اﻟﻤﻨﺒﺮ در رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۱ق ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن۲۹۷ :ـ  .(۲۹۶در
اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﺎم آﻗﺎﯾﺎن :ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎھﻨﺮ ،ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎواک در اواﺧﺮ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۵۰ﮐﺎﻓﯽ را اﺣﻀﺎر و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ روی
ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ او ھﺸﺪار داد .ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ھﻢ روی زرﻧﮕﯽ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا روی ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺘﺒﯽ ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد)ھﻤﺎن۳۱۴ :ـ  (۳۱۳ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺻﻔﻮان ﺟﻤﺎل را ﮐﻪ ﺷﺘﺮھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ھﺎرون اﺟﺎره
داده ﺑﻮد و اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ÷ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد )ھﻤﺎن:
 .(۳۱۷ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺎواک ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ
زﻣﺎﻣﺪاران ھﻢ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :واﻗﻌﺎ آﺧﻮﻧﺪ
ﻣﺒﺎرزی اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۳۳۵ :
ﺳﺎواک ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ از ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻠﻔﻦھﺎی او ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺰور اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎواک در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۵۱ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻓﯽ را از ﻣﮫﺪﯾﻪ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای
ﻣﮫﺪﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد )ھﻤﺎن ،(۳۵۴ :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ دﺷﻮار ﺑﻮد .ارﺗﺒﺎط آﻗﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻔﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺑﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ روی ﻣﻨﺒﺮ از ﻗﻮل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﻼم )ھﻤﺎن.(۳۶۲ :
در ﺳﺎل  ۵۱ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ،ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ھﻢ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ،اﻣﺎ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک اﺷﺎرهای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
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ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﻤﺎسھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﻮده ،از ﺳﻔﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ در ﺳﺎل  ۵۲و ۵۳
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۴۰۱ :
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﮑﺮر و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلھﺎی
۵۱ـ  ۵۵اﻧﺪﮐﯽ از ﺣﺪت ﺗﻨﺪیھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ او اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل  ۵۴ﺳﺎواک درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
از ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ )ھﻤﺎن .(۳۹۳ :اﻣﺎ اﯾﻦھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻨﺒﺮش در ﻣﮫﺪﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ زور ﺑﺮ ﻣﺮدم آن
زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ زور ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد؟ )ھﻤﺎن(۴۰۱ :
ﺳﺎواک در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۴/۹/۸درﺑﺎره او ﻧﻮﺷﺖ :ﻧﺎﻣﺒﺮدۀ ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از وﻋﺎظ اﻓﺮاﻃﯽ و
اﺧﻼﻟﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ و اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم و روﯾﻪ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﺎد ﺷﺪه در
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﮫﺮان ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮھﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد )ھﻤﺎن:
 .(۴۰۲ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ را در آذرﻣﺎه  ۱۳۵۴ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺑﻪ اﯾﻼم ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۴۰۷ :
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در اﺑﺘﺪای اﻗﺎﻣﺘﺶ در اﯾﻼم ،ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از ﻋﻠﺖ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮد ،ﺷﺮﺣﯽ از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺖ ،وی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻣﺪارس و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم و
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق در اﺧﺮاج اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد
)ھﻤﺎن۴۱۴ :ـ .(۴۱۲ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺳﺎﻃﺖ ﮐﺮده
زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۴۱۸:ﺳﺎواک ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮده
روی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺿﺪ ﯾﮫﻮدی وی اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ )ھﻤﺎن .(۴۲۰ :ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر ﻣﻨﺒﺮ و ﻧﻤﺎز
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻼم ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﮫﺮی از وی
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺮود )ھﻤﺎن .(۴۲۲ :وﺳﺎﻃﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری و دﯾﮕﺮان ﺗﺎ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و او ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .وی در دوم آذر ۵۵
ﭘﺲ از ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ھﻤﺎن.(۴۳۴ :
در اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در ﻧﯿﻤﮥ
اول ﺳﺎل  ۵۶ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺰارش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او از اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در
ﺳﻌﻮدی ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ از ﻋﺪم اﺟﺮای آنھﺎ در اﯾﺮان اﻇﮫﺎر ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۴۳۸ :
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﻠﻢ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﻣﮫﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎواک :ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ و واﻋﻈﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۴۴۱ :ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﻗﻢ در  ۱۹دی  ۵۶ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ،از اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۴۴۶ :ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در  ۲۸اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۵۷در
ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ)ھﻤﺎن .(۴۵۰ :ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﭼﮫﻠﻢ ﺷﮫﺪای
ﯾﺰد ھﻢ ﮐﻪ در  ۱۹اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۵۷ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻠﺒﯽ اﯾﻦ ﻋﺰاداری را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ )ھﻤﺎن.(۴۵۲ :
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در روز ) ۵۷/۴/۲۹روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل
۱۳۹۸ق( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮﭼﺎن ﻋﺎزم زﯾﺎرت ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ ﺑﺎ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮ
ﺗﺼﺎدف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد او و ﻓﺮزﻧﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ و ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ھﻤﺎن:
 .(۴۵۸ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﺟﻨﺎزه وی روز  ۳۱ھﻤﺎن ﻣﺎه در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ده ھﺰار ﻧﻔﺮ
از اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ آورده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﮫﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪه و ﺗﻈﺎھﺮات زﯾﺎدی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ص ۴۶۱ـ  .(۴۵۸ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺎزه
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﻣﺮاﺳﻢ در ﻣﮫﺪﯾﻪ ﻣﺠﺪدا ﺟﻨﺎزه ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در
ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ دﻓﻦ ﺷﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﻗﻢ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ
)ھﻤﺎن.(۴۷۰:
در اﺻﻔﮫﺎن ھﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﺗﺤﻪ وی ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺪ)ھﻤﺎن (۴۷۳ :و ﻧﯿﺰ
در ﮐﺎﺷﺎن )ھﻤﺎن (۴۷۸:و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ .آن زﻣﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﭼﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ )ھﻤﺎن .(۴۷۶:در ﺗﮫﺮان ھﻢ روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد  ۵۷ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در
ﻣﮫﺪﯾﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻨﺼﻮر و زﻧﺪه

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺑﺎد ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۴۸۱ :روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﮫﺮان ھﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ارک
ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ھﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺪ )ھﻤﺎن .(۴۸۴ :ﺗﻌﺪاد
دﯾﮕﺮی ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ،ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺧﺪادھﺎی ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺪه و
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺴﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎدف ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارﺷﯽ در ھﻤﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد درج ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن۵۰۹ :ـ .(۵۰۷
ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﻨﺎد در اﺛﺒﺎت ﺳﮫﻢ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم در  ۲۳رﺟﺐ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ق اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﮫﻢ ﺳﺎدات را »ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﻠﻢھﺎی ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ« ﺑﻪ وی داده اﺳﺖ .از ﺑﺎﻗﯽ ھﻢ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
ً
ﺑﻪ وی اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف داده اﺳﺖ ١ .اﺧﯿﺮا دو ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮫﺪی ﮐﺎﻓﯽ )ﺑﺮادر زاده
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ( درﺑﺎره وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻓﯽ :اﺳﻨﺎد ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﺗﮫﺮان ،اﺳﻮه (۱۳۸۹ ،و دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺎﻃﺮهھﺎ )اﺳﻮه.(۱۳۸۸ ،
۶ـ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی

ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۰۸ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزی )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۳۷۱ش ﺑﺎ
ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﺳﻦ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ در ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد را از اواﺋﻞ دھﻪ  ۲۰در زادﮔﺎھﺶ ﺳﺒﺰوار آﻏﺎز ﮐﺮد .از وی ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۲۳
ﺷﻌﺮی در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪه و او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او ﺷﻌﺮی درﺑﺎره دﺷﻮاریھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾﻦ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫﺎء ،ﮐﺴﺮوی ،ﻣﺮدوخ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه در آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ﺳﺎل ﺳﻮم ،ش  ،۲۵ص  ۱۲درج ﺷﺪه اﺳﺖ:
دﺷﻤﻨﺎن ھﺸﯿﺎر و ﻣﺎﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮاب
آه و ﺻــﺪ اﻓﺴــﻮس زﯾــﻦ وﺿــﻊ ﺧــﺮاب
ھﺴــﺘﯽ اﯾﻤــﺎن ﺑــﻪ ﯾﻐﻤــﺎ رﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ

دزد دﯾــﻦ اﻧــﺪر ﮐﻤــﯿﻦ ﺑﻨﮫﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ

 -١ﻣﺘﻦ دﺳﺘﺨﻂ اﻣﺎم در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮادر زاده آﻗﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ھﻢ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آن را ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎد.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۱ش  ،۴۷ص .۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑــﯽﺧﯿــﺎﻟﯽ ﮐــﺎر ﻣــﺎ را ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ

ﺟﻤﻠــﮥ ﻣــﺎ را ز دﯾــﻦ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ

ﮔــــﺎه ﻧــــﺎداﻧﯽ ﻣﺜــــﺎل ﮐﺴــــﺮوی

ﻣــﯽﮐﻨــﺪ ﺑــﺮ ﭘــﺎ اﺳــﺎس ﮐﺠــﺮوی

ﭘﺎﮐــــــﺪﯾﻨﯽ آورد از ﺑﮫــــــﺮ ﻣــــــﺎ

ﺧـــﻮﯾﺶ را اﻧﮕﯿـــﺰد از ﭘـــﯿﺶ ﺧـــﺪا

ﮔـــﺎه ﻣﺮدوﺧـــﯽ ز ﮐﺮدﺳـــﺘﺎن رﺳـــﺪ

ﮔـــﺎه آﻗﺎﺧـــﺎن ز ھﻨﺪوﺳـــﺘﺎن رﺳـــﺪ

از ﻣﺰﺧﺮفھـــــﺎی ﺑﯿﺠـــــﺎی ﺑﮫـــــﺎ

ﺷﻮرﺷــﯽ اﻧــﺪر ﺟﮫــﺎن ﮔﺸــﺘﻪ ﺑﭙــﺎ

ﮔـــﺎه او ﮔﻮﯾـــﺪ ﮐـــﻪ ﻣـــﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒـــﺮم

ﮔـــﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾـــﺪ ﺧـــﺪا را ﻣﻈﮫـــﺮم

ای ﻣﺴــــﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧــــﺪا را ھﻤﺘــــﯽ

ﮐﻮﺷﺸــﯽ ،رﻧﺠــﯽ ،ﻗﯿــﺎﻣﯽ ،زﺣﻤﺘــﯽ

ﺣﺠﺎزی اﺷﻌﺎری ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ ازدواج ﺷﺎه و ﺛﺮﯾﺎ در ﺳﺎل  ۲۹ﺳﺮود و در
١
ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﺮد.
ﺣﺠﺎزی در ﺳﺎل  ۱۳۳۱اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻠﻮه ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺳﺒﺰوار ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻣﺬھﺒﯽـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻃﺮح اﺳﻼم
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ داﻋﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻤﺎن ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
دﯾﻨﯽ دھﮥ  ۲۰ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ در
ﺗﺎرﯾﺦ آذر  ۱۳۳۱ﻧﺎﻣﮥ اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه )ش
 ۲۷ ،۱۶آذر  (۱۳۳۱ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎم )ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺮاﺳﺎن( از ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۱۱۲۵ﺳﺎل ﻣﯿﻼد اﻣﺎم
ﻗﺎﺋﻢ÷ در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ آﻗﺎی ﺣﺠﺎزی ﻣﺪتھﺎ ﻣﺴﺆول ﻧﺸﺮﯾﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﺠﺎزی ـ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ،اﯾﺸﺎن ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﮥ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدق ﺗﮫﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻮدای ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﺪ رﺿﺎﺧﺎن ،ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ،ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎه ،آﻣﺪن ﺛﺮﯾﺎ و اﺷﺮف ﺑﻪ
ﻣﺸﮫﺪ ،آﻣﺪن ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام« ﻧﻮﺷﺖ ...در روزﻧﺎﻣﮥ ھﯿﺮﻣﻨﺪ ھﻢ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
 -١ﻣﺘﻦ ﭼﺎﭘﯽ آن در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﺸﮫﺪ را در اﯾﻦ دوره در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل  ،۱۳۴۵ص ۸۲ـ ۸۴اﯾﻦ ﮔﺰارش را
اﺣﻤﺪ ﺗﺪﯾﻦ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﮫﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۰۴۹

ﻋﻨﻮان ارﺗﺠﺎع ﺳﯿﺎه و »آری ﯾﺎ ﻧﻪ« درﺑﺎره رﻓﺮاﻧﺪوم اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .اﯾﻦ دو
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪا ﺷﺪن دوﺳﺘﺎن زﯾﺎدی از او ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد
ﺣﺠﺎزی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻓﺎﻋﯽ از او در اﯾﻦ ﺑﺎره در
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺎزی ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺟﺪی داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﭘﺲ از ۲۸
ﻣﺮداد ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ ۴۳ـ ﻣﻨﮫﺎی
آن دو ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد ـ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی ،ﭼﺎپ ﻋﮑﺲھﺎی رﻧﮕﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﺳﺎل  ۴۱ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺳﺎواک رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ ٢ .ﺣﺠﺎزی در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۴ﺑﻪ ﮔﯿﻼن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .وی در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در  ۴۶/۴/۱در
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻮاﺿﻌﺶ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﮑﺎر وی
در اﯾﻦ دوره ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﺖ آﻣﺪﻧﺶ از ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان را ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮای دﻓﺎع از دوﻟﺖ ،از ﻃﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺸﮫﺪ ـ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ ـ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و او ﺑﻪ وی دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
دوﻟﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺷﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ داده و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
ﺷﺪ ٣ .در ﺗﮫﺮان در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺮوی و ﻋﻠﻤﯿﻪ و داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ
ﮔﺰارش از دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،از ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ او
٤
ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ درﺑﺎره ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

 -١از ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﻘﺪ ﭼﺎپ دوم ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۱ص .۶۶
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۵۵ـ  .۵۷در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ص  ۳۴۹ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی
از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان درﺑﺎره ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۲۷۶

۱۰۵۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺗﮫﺮان آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺠﺎزی ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ رﻓﺘﻦ آﻗﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد ،وی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺸﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ آن دو را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﻠﺤﺸﺎن
دھﺪ .ﺣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ھﻢ ﻣﻮاﺿﻊ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ١ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
رﯾﺶ ﭼﺎﻧﻪ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ( از ﺣﺞ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻣﺎم او را دﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در ﺗﮫﺮان ،و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،و در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ ﺻﻨﻒ
ﮐﻔﺎش و ﻏﯿﺮه ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺎن ﺟﺬاب
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ وی در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ادﺑﯿﺎﻧﮥ او ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی در دورۀ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اول ﺗﮫﺮان وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد ٢ .ﻣﺮور ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وی در ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪۀ وی در ﺳﺎواک ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی از ﻧﮕﺎه ﺳﺎواک :ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺻﺪای
ﮔﺮم ﺧﻮد آن ھﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺴﺖ
در اﯾﺠﺎد ﻣﻮج ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ از زواﯾﮥ
دﯾﺪ ﺳﺎواک ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮور ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم از اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺑﻌﺜﺖ ﯾﺎ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﺣﺎوی اﯾﻦ
ﮔﺰارشھﺎﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﻨﺎد ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺣﺠﺎزی و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ـ اﻧﺘﻘﺎدی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهھﺎی دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﯾﺞ در آن روزﮔﺎر
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص .۵۷۳
 -٢ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر وی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎن ،ﭼﮫﺎر
ﺑﻨﯿﺎن ،ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﻪ ﺳﺨﻦ ،ﭘﮋوھﺸﯽ درﺑﺎره ﻗﺮآن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷ از
ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮﺷﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ او ﺑﻮده و ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﺳﺖ ،ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره را ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۰۸روﺣﺎﻧﯽ زاده )ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺠﺎزی ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۷۱و در ﺳﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ( و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ـ رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ـ در اﺻﻞ ﺳﺒﺰواری ﺑﻮد .وی در
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺎبﭘﻮر ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و دﯾﻨﯽ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽاش را آﻏﺎز ﮐﺮد .وی از ھﻤﺎن روزﮔﺎر در ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺖ و از
ﺧﺒﻂھﺎی ﻋﻤﺪهاش ،ﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺖ ازدواج ﺛﺮﯾﺎ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی در ﺳﺎل
 ۲۹ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ھﻤﺎن وﻗﺖ روی ﺑﺮﮔﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻘﺶ را ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن زﻣﺎن ھﻢ وی در ﺳﺒﺰوار اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﺧﻮد
را داﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ وارد ﮐﺎرھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺎواک درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﻪ وی ﭘﯿﺶ از ۲۸ﻣﺮداد )درﺳﺖ ﯾﺎﻏﻠﻂ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ ۲۸ﻣﺮداد ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺳﺮار ﺷﺮق و ﺟﻠﻮۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ دارای ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺗﻨﺪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده ،در ﺳﺒﺰوار اداره ﻣﯽﮐﺮده
و ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺋﺘﻼف اﻧﺠﻤﻦ
١
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻠﮥ ﺗﻮده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺠﺎزی ﺑﻌﺪھﺎ از ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،در آﺳﺘﺎن
ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ دﻟﺪادۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﻣﺴﺆوﻻن دوﻟﺘﯽ از وی اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی
ﺑﭙﺮدازد؛ اﻣﺎ وی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﯾﺖ
ً
اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺸﮫﺪ را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﻇﺎھﺮا ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺸﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪازد .در ﺗﮫﺮان
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪایاش ﺑﻮد روی آورد و از اﯾﻦرو ،در ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎی
 -١ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺑﻌﺜﺖ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ) ۱۱۴از اﯾﻦ ﭘﺲ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ھﻤﺎن ﻣﺘﻦ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽآﯾﺪ(.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻏﺎﻟﺒﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﻢ
درس ﻣﯽداد .ﺧﻮدش در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﺎھﺪی آن را ﺑﺮای ﺳﺎواک
ﮔﺰارش ﮐﺮده ،درﺑﺎره ﻋﻠﺖ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮای آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روزی اﺳﺘﺎﻧﺪار )ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ( ﻣﺮا
ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد دارﯾﻢ ،ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪی ﮐﺮدی ،ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﯿﻢ؛ ﻣﻦ
ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم .ﻓﺮدا اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺷﮫﺮدار وﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﺮھﻨﮓ ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺎزی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﺮف او را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ .از
رادﯾﻮ ﻣﺸﮫﺪ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎزی در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :واﻗﻌﺎ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ اﻇﮫﺎر ﻣﻄﻠﺐ داری؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادم :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدهام ،و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﺎرم ،ﺣﺘﯽ اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﻣﺸﮫﺪ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﭼﺎر رﻓﺘﻢ ﻧﺰد )ﻣﻮﻻی ﺧﻮد( آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺒﺎدا ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﻨﯽ .اﻣﺎ ﺑﺮو ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﺿﺎ÷ در ﺣﺮم و از ﺣﻀﺮت ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺮأت ﺑﺪھﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم .ﺟﺮأﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻧﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎرم را از دﺳﺖ
دادم .ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﺿﻊ ﺑﺪی ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .ﺧﺪا را
ﺳﭙﺎس ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ده ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه ام ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ده ﺳﺎل اﺳﺖ در
ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﻢ .آن ﭼﻨﺎن از ﻃﺮف ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ
١
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﺎش زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽآﻣﺪم.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز  ۴۶/۳/۲۹اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎواک ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وی را آﻏﺎز
ﮐﺮده و ﮔﻪﮔﺎه ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او را ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه وی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ درآﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و ﺑﺎزاریھﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎواک روی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺣﺠﺎزی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
و ﺟﺎیھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺖ و ﮔﺰارش ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪ او را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﺳﺎواک در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۴۷ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎزی ھﺮ ھﻔﺘﻪ روزھﺎی
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۱۰۹ :

 -١ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺑﻌﺜﺖ ،ص ۶۸ـ ۶۷از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ »ھﻤﺎن« در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارﺟﺎع ﻣﯽدھﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درآﻣﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ :ﺗﺎ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن را ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دھﺪ .ﭘﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺎواک از آن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﺑﺎن ﺣﺠﺎزی ﮔﺮمﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺧﻠﻮت ﺷﻮد .وی در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ روی ﺳﻮژهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاوان ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ زاوﯾﻪ
ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮع
ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮔﺰارش،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ» :درﺑﺎره اﺷﻐﺎل اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﮫﻮد و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر و
ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎریھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری دول ﺑﺰرگ ﺑﺮ دول
ﮐﻮﭼﮏ و آراﯾﺶ ﻗﺪرتھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺮیھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و اﺟﺤﺎف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
داران و آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﺪهای از ﺑﺎزارﯾﺎن و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
)ھﻤﺎن .(۱۰۳:اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﭘﺲ از آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﺟﻠﺴﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺎزی از ﻃﺮف آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری آﻣﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ دردﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﮥ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻃﺎﻟﺒﯿﻪ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺠﺎزی در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮرﺗﺎژ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﺧﻄﺎب :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭼﺮا ﺟﻨﺎﯾﺖ را در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی درﺟﻪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ آن ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﭼﺮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺤﺸﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آﺑﺎدی ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ...ژاﭘﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم اﯾﺮان وﺳﻌﺖ دارد وﻟﯽ ھﺸﺘﺎدﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﮫﻨﺎور اﯾﺮان ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۱۰۷ :
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،و اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم راھﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
وی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .در ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻏﺮب داد ﻣﯽزﻧﺪ دﻣﮑﺮات ھﺴﺘﻢ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽﭘﻨﺎه آﺗﺶ ﻣﯽرﯾﺰد و از ھﺮﮔﻮﻧﻪ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﻨﺎﯾﺖ روﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺮق ھﻢ داد ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ دﻣﮑﺮات ھﺴﺘﯽ و ﻧﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮدو در ﻣﻨﺠﻼب ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﯾﺪ )ھﻤﺎن.(۱۱۸ :
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد)ھﻤﺎن .(۱۲۹ :از
ً
ﺑﺮگھﺎی ﺑﺮﻧﺪه وی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎواک ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۴۷/۶/۱۵آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ھﻢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ وارد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﺪ
و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺠﺎزی ﻧﺸﺴﺖ )ھﻤﺎن .(۱۱۹ :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﺮﮐﺘﯽ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴﯽ ھﻢ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎواک ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﻗﺼﺪ
دارد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﯾﺮان ﺑﺸﻮد )ھﻤﺎن.(۱۲۷:
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﺎواک و ﻣﺴﺆوﻻن ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﻨﺪش ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ از آﺑﺎن ﺳﺎل  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻗﮫﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮود و
داﺳﺘﺎن را ھﻢ ﻧﻪ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺳﺎواک ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ را در آن ﮔﻔﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن
اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺧﺪا را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻧﻈﺮم ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﺒﻮده و ﺷﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﺻﺒﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ھﻤﻪ رﻧﺞ و ﻓﺸﺎر و ﺗﮫﻤﺖ را ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻧﺰد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﻣﺸﮫﺪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺮج اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮدم و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدم و در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮدم و ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﺪ
ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﺋﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎھﺮودی
ھﻤﮕﯽ ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس اﺟﺎزه دادﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻢ و اﺣﮑﺎم
ﺧﺪا و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻣﺮدم را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺻﻮرت و رﯾﺸﻢ را ﺑﺘﺮاﺷﻢ .ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﻧﺪه
دارم و ﺗﻤﺎم وﻋﺎظ و ﺧﻄﺒﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .و ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ
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ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪم ،دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارم اﯾﻦ ھﻤﻪ رﻧﺞ و ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ .ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ
اھﺎﻧﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮫﻤﺖ زدﻧﺪ .ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم .ﻣﻦ اﻣﺸﺐ از ھﻤﻪ ﺷﻤﺎھﺎ
دوﺳﺘﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .دﯾﮕﺮ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ .از ﻃﺮف
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺣﺎج ھﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ رﺳﺎﻧﺪه و از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺸﮑﺮم) .ﻧﻔﺮ دوم
را ﻧﺎم ﻧﺒﺮد( )ھﻤﺎن۱۴۲ :ـ (۱۴۱
ﺳﺎواک ذﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻮن ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺐ
اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ِﻣﻦﺑﻌﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ داد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﺧﻮﻧﺪھﺎ اذﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺪۀ دﯾﮕﺮ او را در ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .و ﺑﻌﻀﯽھﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮود .و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد ﮐﻪ رﯾﺶ ﻧﻤﯽﮔﺬارد )ھﻤﺎن.(۱۴۵ :
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ )اﺣﻤﺪ(ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﺠﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎواک از آب ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﺎھﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎزی ،ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ زد .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ .ﺣﺠﺎزی ﮐﻪ وﺿﻊ را ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ،ﺷﺮﺣﯽ
ﺑﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ھﻢ ﻧﺎمھﺎی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از وی ﻓﺮﺳﺘﺎد .آﻗﺎی
ﺣﺠﺎزی ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ اﯾﺸﺎن وی را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻓﯽ از ﻃﺮف آﻗﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎزی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺮای
ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽزﻧﻢ .و ھﺮﭼﻪ اﺻﺮار ﮐﺮد
ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ وی ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﻮد ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ .ﻧﺎاﻣﯿﺪ روز  ۴۷/۱۰/۱۶ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
)ھﻤﺎن(۱۶۳:
در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۷/۱۱/۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی را ﻣﻤﻨﻮع
اﻟﻤﻨﺒﺮ ﮐﺮده و وی ﭘﺲ از ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ﭘﺮھﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۱۶۵ :زان ﭘﺲ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﮑﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺠﺮﯾﺶ) ،(۱۷۲اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ ) ،(۱۸۵ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ّدروس )ھﻤﺎن (۱۸۷ :و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد و
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و داﻧﺸﮕﺎهھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎواک وی(
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺗﻮقھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺑﻮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی و
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دھﺪ .ﯾﮏﺑﺎر ھﺮدو را در ﺧﺎﻧﻪاش دﻋﻮت ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﺰارش آن در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺣﺠﺎزی دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد در آورده و اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺑﺎ
ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ و ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮوم )ھﻤﺎن .(۱۸۳ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۴۸/۵/۹اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻦ ﺣﺠﺎزی را ﻣﺮد
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم .ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ او ﻣﯽروم ،ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از وﻋﺎظ
ﺑﻮدار ﻧﯿﺴﺖ )ھﻤﺎن .(۱۸۴ :ﻇﺎھﺮا ﮐﺎر اﯾﻦ آﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه و آﺑﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ
اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎزی در ﺑﺎزار ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺧﻮد او ھﻤﭽﻨﺎن آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮش آوردﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد« )ھﻤﺎن.(۱۹۵ :
در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﺎر ﺳﺎواک ﺑﻮد ﻧﻪ ﮐﺎر آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدۀ ﻓﻮق ـ ﺣﺠﺎزی ـ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و ھﺮﮐﺪام ﻋﻠﯿﻪ
دﯾﮕﺮی ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼف و اﯾﺠﺎد
ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﮫﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ« )ھﻤﺎن .(۱۹۸ :ﻓﻠﺴﻔﯽ ھﻢ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﺪارد )ھﻤﺎن .(۱۹۸ :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ھﺪف
اﺻﻠﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺣﺠﺎزی ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﻪ »ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ ﻧﺸﻮد« )ھﻤﺎن .(۲۰۰:ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد ،ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪدار ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻧﮫﻀﺖ آزادی و ﻏﯿﺮه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک اﺳﺖ .ﺣﺠﺎزی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ
ّدروس ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺠﻼت ﻣﺴﺘﮫﺠﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،از ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻢ در ﭘﯽ دﻋﺎی او آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۱۸۹ :اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ِاز آن ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎزی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .در
دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ در اﯾﻦ
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ھﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺧﻮد ﺣﺠﺎزی ھﻢ
ِ
ﺑﺎره داﺷﺖ .وی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﺗﮑﺎنھﺎی ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺖ و ﺑﺪن ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﯾﮏﺑﺎر از ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدن ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮوم واﯾﻦ ﻗﺪر داد ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮم )ھﻤﺎن:
.(۲۷۴
ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻦ ﺻﺪای
او و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﮕﻔﺖ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ھﻤﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺎواک ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ  ۵۰او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺠﺎزی
ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﺷﺖ و ﮐﺎﻣﻼ
ﺣﻀﺎر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد )ھﻤﺎن .(۲۹۸ :ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ ﮐﺴﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺶ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ در آن ﻟﺤﻈﻪ ،ﺷﺎه و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺴﺎس دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﻮد ،او را
ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ ،و ﺣﺠﺎزی ﺑﻪﻃﻮری ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮫﻠﻮی را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽرﯾﺰد ﮐﻪ ﺟﺎی ھﯿﭻ
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه )ھﻤﺎن.(۳۹۰:
ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ وی از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری دﺧﺘﺮان ﺑﻮد :اﮔﺮ در ھﺮ
اداره را ﺑﺎز ﮐﻨﯽ ﻣﺸﺘﯽ دﺧﺘﺮ در آﻧﺠﺎ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻧﺪ ،و در ﻋﻮض ﻋﺪهای از
ً
ﺟﻮانھﺎ در ﺳﺮ ﭼﮫﺎر راه ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽﮐﺎر و ﺳﺮﮔﺮدان اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺮده
ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺮدهھﺎی ﺧﻮد ،اﻧﺪام آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ھﻢ
ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن دوره ،دﺧﺘﺮھﺎ اﻧﺪام ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۲۷۹:
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی وی ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ
ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺆوﻻن و دوﻟﺘﯿﺎن داﺷﺖ .ﻗﺪرت ﺣﺠﺎزی در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم و
ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻧﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻓﯽاﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎی وی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ »ﭼﺮا ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻤﯽھﺎ و ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ در ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ؟« ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﻪ» :ﺷﻤﺎ دﯾﻦ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﮐﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ،ھﺮ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن را ﺑﻪ ﯾﮫﻮدیھﺎ
ﻣﯽدھﯿﺪ .اﺻﻼ روح اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﯾﺪ«) .ھﻤﺎن .(۲۹۰:اﻧﺘﻈﺎر وی از ﺑﺎزار آن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎزار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روح ﺟﻮان و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺿﺪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮕﺮود« )ھﻤﺎن.(۲۹۱ :
وی ﻋﺪم اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﻮد در روز  ۵۰/۱۲/۶ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪاش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد )ھﻤﺎن .(۲۹۰ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﻦ روز ﺣﺠﺎزی ﮐﻪ ﮔﺰارشھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی از آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺳﺎواک ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﺤﺮم ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ آن ﮔﺰارشھﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارش ھﻔﺖ
ﺻﻔﺤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﺑﯿﺎنھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،در آن ﯾﺎﻓﺖ )ھﻤﺎن۲۹۸ :ـ  .(۲۹۲ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎواک
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی دور ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنھﺎ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺠﺎزی روز ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ ﺑﺎز در ﺳﺮای ﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪی ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ
ﺑﺨﺶ در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﺴﺘﮫﺠﻦ و ﻣﺠﻼت و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ »ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۳۰۶ :اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﺎز ھﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ از ﺧﻮد در ﺑﺎزار
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎواک ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ھﻤﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ً
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎد آﻣﯿﺰش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار و دﻋﻮت وی ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ھﻤﺎن .(۳۱۱ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﯽ ﺳﺎواک را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻼ درﺑﺎره ﻓﻼن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ وﻋﺎظ ﻣﻌﺮوف ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ
ﮐﺮج ﻣﯽآورد ،ﺳﺎواک ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎر اﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻔﻮذ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ
اھﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج ﺑﻮده« )ھﻤﺎن .(۳۲۰:ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎ
ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎواک اﺣﻀﺎر و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪ )ھﻤﺎن۳۲۳ :ـ  .(۳۲۰زرﻧﮕﯽ او از ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﮐﺎﻣﻼ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺣﺠﺎزی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺑﻌﺪی ھﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۵۱/۷/۱
ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻘﺪر ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺠﺎع وﺟﻮد دارد ،ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ روﺷﻦﮐﺮدن

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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آﺗﺶ و از روی آن ﭘﺮﯾﺪن ،ھﯿﭻ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از روی آﺗﺶ ﭘﺮﯾﺪ ،ﻋﺼﺎ و ﭘﯿﭗ
او ﻣﯽاﻓﺘﺪ )ﻣﻨﻈﻮر او آﻗﺎی ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد( )داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ از ﺧﻮد ﺳﻨﺪ اﺳﺖ( )ھﻤﺎن.(۳۲۲:
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎ از وی ﺟﺪی ﺑﻮد و ﮐﺎر ﺳﺎواک و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺒﺮھﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺳﻨﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎزی ﻧﻮﺷﺘﻪ وی را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ھﻢ
ﺑﻪ ﺣﺠﺎزی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎ )ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ( ھﻢ از ﻧﺠﻒ ﻧﺎمھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺷﻮد )ھﻤﺎن.(۲۱۸:
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﺠﺎزی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ او ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ او ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .آن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ دﯾﺪن ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ رﻓﺖ ،ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم،
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ دارد آدم...
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺠﺎع و ﻏﯿﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﺎط اﯾﻦ ﺷﺎه را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﺷﺠﺎﻋﯽ آدم ﺟﺎﻧﺶ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۲۷۷:
ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﭘﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺴﺎﻧﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ وی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏﺑﺎر در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ ﮔﻔﺖ :ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ آنھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آنھﺎ اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ
آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎﺗﺸﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﻮن
اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن دل و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ در ﺣﻮزهھﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۲۲۳ :
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺗﻨﺪ ﺣﺠﺎزی در ﺳﺎل  ۵۰و ۵۱ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎواک
درﺧﻮﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ وی را ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم دوﻟﺖ ﺑﻮده ـ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دور
دﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺷﺪن وی را ﮐﺮدﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۳۳۸ :
ﻓﻀﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺲ از اﻋﺪام ﺷﻤﺎری از ﺳﺮان ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺣﺠﺎزی ھﻢ داغﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﻧﮕﺸﺖ روی ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺑﮕﺬار و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻢ؟ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﮐﺪام
ﻣﻠﺖ و اﺟﺘﻤﺎع؟ ...اﺳﻼم دﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ...ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ﭘﯿﺮو ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
)ھﻤﺎن۳۴۳ :ـ .(۳۴۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ و ﻗﺮار دادن آنھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﺧﺪا و اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺰب ﺧﺪا ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ۵۱/۷/۶او )ھﻤﺎن(۳۴۴ :
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ وی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
وی در  ۵۱/۷/۱۰ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ آن از
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪادی و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدﮐﺮده ﮔﻔﺖ :در
اﺳﻼم ھﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﯿﻨﻪ دوز اﮔﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .وی
در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮده و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد .ﭘﺲ از آن ھﻢ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ دﻋﺎھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر و ﻣﺒﺎرز و
ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺎ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻦ )ھﻤﺎن۳۵۲ :ـ  (۳۵۱ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺮﯾﺤﯽ از اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺳﺎواک اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﻟﺬا
ﻧﺼﯿﺮی ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی ﻧﻮﺷﺖ :ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﺳﻮﯾﻞ در ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻼف اﯾﺮاد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻮﻋﻆ و از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را آ ﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ)ھﻤﺎن:
 .(۳۵۷ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﺎزی و ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ دھﺪ )ھﻤﺎن:
 ،(۳۶۰اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۱/۱۱/۲۵ﮐﻪ
درﺑﺎره ﯾﮫﻮد و اﺳﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻢ و رھﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻮد
)ھﻤﺎن۳۸۲ :ـ  (۳۸۱دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ھﻤﺎن۳۷۹ :ـ .(۳۷۸
ﺣﺠﺎزی ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ روز اﻧﻔﺮادی ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن
ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۳۸۵:
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده او را در  ۲۱اﺳﻔﻨﺪ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮار از
زﻧﺪان آزاد ﮐﺮدﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۳۸۶ :
ﺣﺠﺎزی دوﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺗﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎواک ھﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از وی ﻣﺮاﻗﺒﺖ
دارد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﺎواک »ﻣﺠﺪدا ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻇﮫﺎر
ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻨﺎﯾﻪآﻣﯿﺰ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ« ﮐﺮده اﺳﺖ) .ھﻤﺎن(۴۰۰:

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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آﻗﺎی ﺣﺠﺎزی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۵۳دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ).(۴۳۷
اﻣﺎ اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
) .(۴۵۱ﺣﺠﺎزی ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ھﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۵۶ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ھﻤﺎن .(۴۶۷ :ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪ و ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﻌﺜﺖ ،ﮐﻪ او ﻣﺪﯾﺮش ﺑﻮد درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪ .ﺳﺎواک ھﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ
ﮔﺰارش از او و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ وی اداﻣﻪ داد .اﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻘﻼب ،ﺳﺎواک را از
دﻧﺒﺎلﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎز داﺷﺖ .آﻗﺎی ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺳﺎﻋﺖ  ۴/۵روز ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۹اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۸۶درﮔﺬﺷﺖ.
۷ـ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﻬﺮاﻧﯽ

ﯾﮑﯽ از وﻋﺎظ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم داﺷﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ)۱۳۴۵ـ ۱۴۱۶ق( ﺑﻮد .وی ﺳﺎلھﺎ )۱۳۶۴ـ ۱۳۷۰ق( در ﻗﻢ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺪتھﺎ ھﻢ در ﻧﺠﻒ
)۱۳۷۰ـ ۱۳۷۷ق( ﺷﺎﮔﺮدی ﻋﻠﻤﺎی آن دﯾﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ را ﮐﺮده ﺑﻮد.
وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۷ق۱۳۳۷ /ش ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎﺋﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ﻋﻼﺋﻖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد را در ﻏﺎﻟﺐ اداﻣﻪ راه ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ١ .در ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در ﻃﺮح
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ،اﻟﮕﻮھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺠﺎب ،ازدواج ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ و آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره وی و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن در ﻧﺠﻒ و دﯾﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ
ﺑﺎره در :اﺳﺮار ﻣﻠﮑﻮت) ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﮫﺮﯾﺎر (۱۴۲۵ ،ج ۸۵ ،۱ـ .۱۲۶
در اﯾﻦ اواﺧﺮ ،ﭘﯿﺮوان وی ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ روش ﯾﺎ ﻃﺮﯾﻘﺖ وﯾﮋهای از اﯾﺸﺎن در ﻋﺮﻓﺎن اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎه وی در ﺳﺎﯾﺖwww. maarefislam. net :
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درسھﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮد در ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼم و آﺛﺎر دﯾﮕﺮﺷﺎن ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در روزھﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن
اﺻﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ١ .ﻣﻄﺎﻟﺐ آن
ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺒﺴﻮطﺗﺮ در ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻃﮫﺮاﻧﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۵۹راھﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن رﺣﻠﺘﺶ در ﺳﺎل ۱۴۱۶ق در آن ﺷﮫﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
اﺧﯿﺮا در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،از ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻧﺠﻒ ﻣﺒﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻤﯽ از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را
ﻧﺰن اﯾﻦھﺎ ﻣﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳﺖ ٢ .وی در ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮫﯿﺪﻣﻄﮫﺮی،
ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،و ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﻠﺴﺎت ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .وی ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۴۱از ﺳﻮی »ﻋﻠﻤﺎء و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻃﮫﺮان« ﺻﺎدر ﺷﺪه و
اﯾﺸﺎن ھﻢ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ،آورده اﺳﺖ ٤ .ﺷﺮح ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺸﺎن از روﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎز و ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎﺋﻢ÷ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺗﮫﺮان
ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۳۷۷ق۱۳۳۷ /ش ﮐﻪ از ﻧﺠﻒ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ھﻢ اﯾﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی و ﮔﻪﮔﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
اﻣﺎم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺪهھﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح و
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده و آن را واﺟﺐ
٥
ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:آﯾﺖ ﻧﻮر ،ج  ،۱ص ۳۳۵ـ .۳۴۷
 -٢آﯾﺖ ﻧﻮر ،ج  ،۱ص .۲۷۱
 -٣آﯾﺖ ﻧﻮر ،ج  ،۱ص .۲۷۵
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۲۸۲
 -٥ھﻤﺎن ،ص ۳۲۹ـ .۳۳۰

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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۸ـ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ

ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ )م ۱۳۶۸ش( از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﮕﻔﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ دراز ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻧﺪان
وی ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪانھﺎی ﻋﺎﻟﻢ اﯾﺮان دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد ،در اﺻﻞ از ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﺪانھﺎی روﺣﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ،در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﻧﺤﻠﻪای ﻓﮑﺮی در اواﺧﺮ دورۀ رﺿﺎﺧﺎن و ﭘﺲ از آن دﭼﺎر
ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﺷﺪه ،و در ﭘﯽ ﻣﻮج ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮادرھﺎی او ﺑﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎی زﯾﺎدی در زﻧﺪﮔﯽاش داﺷﺖ؛ ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﻪ ﺟﺰ »ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ« اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺤﺮاﺑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﯾﮏ رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﻂ وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﻣﻨﮫﺎی اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎص او ،آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ اوﺿﺎع دﻧﯿﺎ و ﻗﺪرت
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .وی اﯾﻦ روﯾﻪ را از روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ
داﺷﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ھﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
١
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره وی ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه وی در
ﺳﺎواک ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻔﺲ ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺮاﻗﺐ وی ﺑﻮده و
ﺟﻠﺴﺎت وی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آنھﺎ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪه ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ اﺳﻨﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی از ﭘﯿﺶ از ﺳﺎلھﺎی  ۳۰در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درج ﻧﺸﺪه و از ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۰اﻧﺪک اﺳﺖ و از آن ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد
اﺳﻨﺎد ،ﮔﺴﺘﺮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ او ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﺷﻨﺎی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﺎس روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎن ﻋﺮب و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮده و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﮫﺎن ﻋﺮب و ﻣﺠﺎدﻻت ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮ ﺳﺮ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺮﯾﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺮﺣﻮم ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺮﯾﺪان ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ و روی آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﺬھﺒﯽھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ وی رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد درﺟﻪ
دوم از ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺪق را
ﺑﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﯾﺪان ﺳﺎلھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ او آﻗﺎی ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﻣﺮﯾﺪان ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن ،ھﻮادار ﺳﺮﺳﺨﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد.
ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و آﻣﻮزﻧﺪه
ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺗﺎزه ﻓﺮاواﻧﯽ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮔﺰارش
ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ) :ﻗﺪرت ﺑﯿﺎﻧﺶ( ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻧﺎﻃﻘﯽ زﺑﺮدﺳﺖ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ١ .ھﻤﺎﻧﺠﺎ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ او ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۴۵ :اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎردھﻢ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎردھﻢ از اردﺑﯿﻞ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺮوھﺎی
روﺳﯽ و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻨﺎدی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﻮﻧﺲ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﻪ او رأی دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ اردﺑﯿﻞ
آن زﻣﺎن زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮهای ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﺮام ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رھﺒﺮان ﺣﺰب
ﺗﻮده ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ھﻤﺎن .(۱۵۰:ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
رﻓﺎﻗﺖ آنھﺎ ھﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮادران وی ھﻢ ﺗﻮدهای ﺑﻮدﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﺪ و ﺳﺎواک ھﻢ ھﻤﯿﺸﻪ روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و در
ﮔﺰارشھﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وی زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۵۷ :
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ آن
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﺗﮫﺎم ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﺣﺰب ﺗﻮده را ھﻤﯿﺸﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ ﺧﻮدش را ُﻣﻨﺠﯽ اﯾﺮان از دﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﻮام ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﯽاﻓﺰود :ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮوم اﻣﺎ ﻧﺮﻓﺘﻢ )ھﻤﺎن.(۱۶۱ :

 -١ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک) ۴۵:از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ھﻤﺎن« ﯾﺎد
ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره ﺟﻠﻮی آن ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺘﺨﺎب او از اردﺑﯿﻞ ،ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻓﺮخ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽاش در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻃﺮح ﺷﺪ .وی ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺸﻪوری و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮد داده و
ﯾﮏ دﮐﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۳۳۸ :اﯾﻦ اﻇﮫﺎرات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺻﺮﯾﺢ ﺳﻠﻄﻨﺖ و دوﻟﺖ ﺷﺪه ،روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﺮخ ،ﯾﮏ ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ وی رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮخ ،ﻓﺮدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ،ﻓﺮخ را ﯾﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮن ﺧﻮاﻧﺪ )ھﻤﺎن.(۳۹۶ :
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮخ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل وی ﻓﺮج( ﺑﺮای وی
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ را داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮدهای و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اذﯾﺖ و آزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)ھﻤﺎن .(۴۵۱ :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﭘﻨﺒﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎرزان و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد .ھﺮ دوی آﻧﺎن ﺣﺮفھﺎی ﻋﺠﯿﺐ
و ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺎﻓﺬ داﺷﺘﻨﺪ .اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺎزه ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺮﯾﺪ ﭘﺮور ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻧﻔﻮذ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ روی اﻓﮑﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﺪی آنھﺎ ھﻢ در ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره دﯾﮕﺮان ﺷﺒﯿﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﺻﻄﻼحﺳﺎزی اﯾﻦ دو در دو ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺴﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﮫﻼک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺪف ﯾﮫﻮد و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم اﺳﺘﮫﻼک ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۳۲۸ :ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ھﻨﻮز از ﺧﻮاب اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻔﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺜﻞ
ﺟﻮﺟﻪھﺎی از ﻗﻔﺲ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،ﻗﺪرت ﭘﺮواز ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ھﻤﺎن:
 .(۴۲۴ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﺰﯾﺪﯾﮥ ﺿﺎﻟﻪ را ھﻢ ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﺸﺎن داد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪای ھﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،روزﮔﺎری ﺧﻮدش ﻗﺼﺪ اﻧﻘﻼب در
ﺗﮫﺮان داﺷﺘﻪ و آن روزھﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﻀﺎ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ و رواﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺪﺗﯽ )اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﮐﺮج ﺑﻮد) .ﻣﻦ( ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻤﻪ روزه ﭘﯿﺶ او ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎراﺣﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ) .اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺮج ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه اﻧﻘﻼب را ﺷﺮوع
ﮐﻨﻢ .و )اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺰد ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و از او ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر )اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺠﺘﮫﺪی ﺗﺒﺮﯾﺰی )ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪی
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( را ﻧﺰد آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪی
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮫﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ و داغﺗﺮ از ﻣﺎ
ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ھﻤﺎن روز ﮐﺴﯽ از ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺳﺮد ﺷﺪه و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ) .اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ و ﭼﻨﺪ روزی ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﮐﺘﺮھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻮک ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ او وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﻓﺰود( روزی ﻣﻦ در ﻣﻨﺰل ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﺮدم )اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ وارد
ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮕﻮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ،وی آﻣﺪ و ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ھﺪف زد.
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪم) .ھﻤﺎن(۱۶۸:
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖھﺎی درون ﻣﻨﺰل ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻠﻄﻨﺖ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزه ﻣﺴﺨﺮه
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮری داد و اﮔﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
ﺑﮑﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪتھﺎ ﺧﻮد را ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ھﻤﺎن(۴۰ :
در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ در ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏﺑﺎر
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری از اﯾﺎدی ...درﺑﺎری اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﺑﺪﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﻦ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم در آﻧﺠﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ) .ھﻤﺎن (۴۱ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ در ﺳﺎل  ۴۵آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را ﺑﻪ ...ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )ھﻤﺎن:
 (۱۰۳ﯾﮏﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس در ﺣﻮزه

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ درس ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۲۹۶:ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ در ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ دارد ﻣﺮد ..اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺠﺎع و
ﻏﯿﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﺎط اﯾﻦ ﺷﺎه را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﺷﺠﺎﻋﯽ آدم ﺟﺎﻧﺶ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۳۶۴ :
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۴۳ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ و ﺑﺎ اﻣﺎم دﯾﺪار داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮدش در ﻣﺤﻔﻠﯽ
ﮔﻔﺖ :در ﻗﻢ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻧﺎﻣﺒﺮده
)ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم( و ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و
ﺟﻨﺠﺎل ﺗﺎزه ﺑﻪ زﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮده و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۴۸ :از ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را آﺷﺘﯽ دھﺪ .ﺳﺎواک ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﻼش وی ﭘﯽ
ﻧﺒﺮده اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را داﻣﻦ زد )ھﻤﺎن.(۵۴ :
ﮔﺰارشھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ رواﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز
)ﮐﻪ ﺳﺎواک آنھﺎ را اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا
ﮔﺰارش ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ آن را ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎواک ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی و ﺷﺠﻮﻧﯽ و ﻣﺮوارﯾﺪ و ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ و
ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﮔﺎه ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر
آﻗﺎی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ درﮔﺬﺷﺖ) ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ  (۴۷ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤﯽ از ﻃﺮف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در
ﻣﺴﺠﺪ ارک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻘﻮق
١
ﺑﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۴۶داﺷﺘﻪ
اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎن
ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﯽﮐﺮد دﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮه از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﮔﺮ
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و دﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ رﯾﺸﻪ و

 -١ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص.۳۱۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻨﺸﺄ اﺳﺎﺳﯽ آن ﺷﺎه اﺳﺖ ،ﻗﯿﺎم ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺗﺤﻪ اﺳﻼم و ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻧﺪ )ھﻤﺎن:
.(۱۲۸
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل  ۴۶راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﯿﺐ ﻧﮫﻀﺖھﺎی آﺳﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮبزدﮔﯽ دارﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۱۳۳ :اﯾﻦ
ھﻢ رواج ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح ﻏﺮبزدﮔﯽ را از ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺟﻼل در ﺳﺎل ۴۰ـ ۳۹
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﯾﮏ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ از ﻗﻮل ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎ دﯾﻦ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،ھﺮﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽروم )ھﻤﺎن.(۱۳۵:
اﻋﺘﻘﺎد وی ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ از ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ وی روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ )ﺷﺎﯾﺪ راﺋﯿﻦ( در دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﺮﺟﻊ و ﻓﻼن ﻣﺮﺟﻊ ﺟﯿﺮه ﺧﻮار
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و اﻻ اﮔﺮ ده
ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ اول ﮐﺎر ﻃﻼب را از ﺟﮫﺖ درﺳﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮوﺻﻮرت ﻣﯽدادم .و ﺑﻌﺪ آنھﺎ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮدم و
در اﯾﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ،وﻋﺎظ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﺧﺎرج رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮدم را از
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﺳﺪ ،روﺷﻦ و ﺑﯿﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و از ﻧﻈﺮ رھﺒﺮی و
ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدادم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻮن در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺷﺎه ھﯿﭻ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺎر دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺆول اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﻤﺎم ﺷﺆون ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﻌﻼ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﻤﺘﯽ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ او از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه
و اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺣﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم) .ھﻤﺎن(۱۳۷ :
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را در ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮ
واﺿﺢﺗﺮ ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﻃﺮﻓﺪار اﻗﺎﻣﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﺷﮫﺮی ﻧﺎﯾﺒﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻢ )ھﻤﺎن .(۱۵۲ :ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽداﻧﻢ ،او وﻟﯽ اﻣﺮ اﺳﺖ )ھﻤﺎن.(۱۹۷:
در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ،ﯾﮏ ﻣﺘﻦ درﺑﺎره اﺗﺤﺎد اﺳﻼم از ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن داده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺎﻇﻢ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزهھﺎی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺮﻗﯽ درﺑﺎره اﺗﺤﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ روز در آن ﺷﺮاﯾﻂ آ ﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
)ھﻤﺎن .(۲۰۰:اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻦھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺮه اﺳﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم از آن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻤﺎن دﻓﺎﻋﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺗﺤﺎد دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻠﺢ
ﺟﮫﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻣﯿﺎن ﻏﺮب و ﺷﺮق ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)ھﻤﺎن۲۰۶ :ـ .(۲۰۵آن زﻣﺎن ﻋﺪهای از روﺣﺎﻧﯿﻮن وﻻﯾﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺣﺎج اﺷﺮف ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ١ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻋﺮب
دﺷﻤﻦ ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﮕﺬارﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﻮای
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮏھﺎ ،اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﮐﺮد )ھﻤﺎن.(۲۲۳ :
ﯾﮏ ﮔﺰارش ھﻢ از ﺑﺮﺧﯽ از وھﺎﺑﯽھﺎی ﺷﯿﻌﮥ ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﺻﺎدق
ﺗﻘﻮی و ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ:
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻗﻪ وھﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﺗﮫﺮان اﺳﺖ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق
ﺗﻘﻮی دﻧﺪاﻧﺴﺎز و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻗﻪ
وھﺎﺑﯽ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎھﭙﻮر اراﻣﻨﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان و ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﻧﺘﺸﺎر دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪی )ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی( )ﮐﻪ ﺧﻮدش ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮده(
از ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎ
 -١وی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد و ﯾﮏﺑﺎر ﺷﺐ  ۲۱رﻣﻀﺎن ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ای
ﻣﺮدم! اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻓﻘﻂ  ۱۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و ﻣﻘﺼﻮدش
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺋﯿﺴﯽ ،ص .۲۹۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﻦ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺑﺮﻗﻌﯽ آدم ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺣﺮفھﺎی ﺷﻤﺎ او را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدم؛ ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﻏﻠﻂ ﮐﺮدم ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭼﺮا ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ ھﺮ روز ﯾﮏ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﯽ )ھﻤﺎن .(۲۲۵:و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ روی
ﻣﻨﺒﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۲۲۹ :اﯾﻦھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ او از ﺟﺮﯾﺎن وھﺎﺑﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺬھﺒﯽ
ھﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺎواک ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ درﺑﺎره وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اول را ﺷﺮح داد و ﮔﻔﺖ در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺳﯿﺪ ﻧﺒﻮد ،از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﺗﺒﻠﯿﻎ
وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﻧﻤﻮد .رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از او ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ
وھﺎﺑﯽﮔﺮی را راﯾﺞ ﻧﻤﻮد و ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و از آن ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ آن زﻣﺎن ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
اﻓﺰود :اراﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ اﺻﻼﺣﺶ ﻣﯽﮐﺮدم .و وی اداﻣﻪ داد
َ
اﻣﺮوزھﻢ ﻋﻠﻢ وھﺎﺑﯽﮔﺮی را ﻋﺪهای ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺒﻖ ﻣﺠﻠﺲ ھﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو اراذل ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺷﺎره دﺳﺘﮕﺎه از
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﻣﺰدش ھﻢ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻮد )ھﻤﺎن.(۳۵۴ :
ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺟﺎﻟﺐ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ آدم را ھﻤﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم اﻓﺴﺮان ﺗﻮدهای و روﺳﯽ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ از ﻧﺠﻒ ﺳﻮال ﮐﺮدم؛ آﻗﺎ ھﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﺒﺮده )ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻢ.
)ھﻤﺎن (۲۳۰ :و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺷﺠﻮﻧﯽ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ھﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه و از ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺠﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﯾﻦ رھﻨﻤﺎ ﺧﻮدش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد! وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در ﺣﺠﺮه ﺑﻮدم و ھﻨﻮز ﻣﻌﻤﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم،
آﻣﺪ و ﻋﮑﺲھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻟﻨﯿﻦ را ﺑﯿﻦ ﻃﻼب ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد) .ھﻤﺎن (۲۳۲ :ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .و ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ:

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ آنھﺎ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪی را از ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎم
ﺳﻌﯿﺪی را ﮔﺮﻓﺖ )ھﻤﺎن.(۲۷۷ :
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎواک ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
ﺟﻤﻌﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﯾﻦ و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ« ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ او وی را ﻟﺠﻦ ﻣﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎواک ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد )ھﻤﺎن۲۸۵ :ـ .(۲۸۴
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻧﮓ
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺰدﯾﻪ ﺿﺎﻟﻪ اﺳﺖ)ھﻤﺎن .(۳۱۰:ﯾﮏ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻻن رادﯾﻮ و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻟﻄﻤﻪای ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﭘﻮل زﯾﺎدی از ﻃﺮف وھﺎﺑﯽھﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و
ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آنھﺎ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ و روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)ھﻤﺎن .(۳۳۹ :اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن در
اﻓﻮاه راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻨﻮز از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﺪ،اﻣﺎ وی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖھﺎ را ﮐﻪ ﮔﺎه از ﻃﺮف اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ھﻢ ﺑﻮد ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آن روزﮔﺎر از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺷﮫﺮت ﺑﻪ آنھﺎ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ـ
ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ آن ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﻔﺘﻪ ـ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ! از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻻزم دارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯿﺪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارم ،ﻣﺮدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب
ﺳﻔﺎرش دادهام ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ )ھﻤﺎن .(۳۳۹ :ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ ﺧﺴﺮوی
ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻧﺰد ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ
)ھﻤﺎن .(۴۳۷ :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ ـ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ـ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد ...دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای
وﺻﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ÷ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﯿﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ :ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﮑﻮ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻄﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ)ھﻤﺎن .(۴۴۵ :دﺷﻤﻨﯽ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻓﺮاط رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ او را ﻋﺎﻣﻞ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و
ھﻤﺮدﯾﻒ ﮐﺴﺮوی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ھﻤﺎن ۴۹۱ ،۴۶۳ :و ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ( .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﻓﺮاﻃﯽ را
آن زﻣﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﯾﺪان ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻢ آن را در ھﻤﺎن ﺣﺪ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺪﻋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﯽ در ﺗﺸﯿﻊ در
اﯾﻦ دوره ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ھﻢ دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺟﺮﯾﺎن روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ،ھﻤﺰﻣﺎن در ھﺮدو ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم ھﻢ درﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﺳﺎل  ۵۶در ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻇﮫﺎر ﺑﯿﺰاری از آن ﮔﺮوهھﺎ ﮐﺮد )ﻣﺘﻦ آن در
ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد )۵۴۹ـ  (۵۵۰آﻣﺪه و ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽداده اﺳﺖ( .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻔﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ،وی
در اﯾﻦ اﯾﺎم )اواﺳﻂ ﺳﺎل  (۵۶در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و ﻋﻠﯿﻪ
دوﻟﺖ و ھﻮاداران ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﻣﺠﺎﻟﺲ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
او را رھﺒﺮ ﻣﮑﺘﺐ وﻻﯾﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ او ﺗﺮﻏﯿﺐ
)ﮐﺮده( و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻤﯿﻨﯽ را دوﺳﺖ دارم )ھﻤﺎن.(۵۵۱ :
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۰ـ  ۴۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
ﮔﺮوھﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ً
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺸﻘﺎق ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺮای ﺳﺎواک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﻮد و داﺋﻤﺎ در ﺻﺪد
ﺗﺤﺮﯾﮏ آن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮥ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ،دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در
ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎر آورد .ﺷﻤﺎری از آنھﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو و ﻣﻘﻠﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ از اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ) ۵۶ﺷﻌﺒﺎن
 (۱۳۹۷ﮔﺮوھﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺟﺰء ھﻮاداران ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻣﻦ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﺠﺎب

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺧﺎﺋﻦ ،ﭼﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ از ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ و از ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﻘﺪس اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ ،ﺑﻪ ھﺮ اﺳﻤﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﺑﯿﺰارم و آنھﺎ را ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ
١
ﻣﻤﻠﮑﺖ و اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﻣﯽداﻧﻢ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﺪ )ھﻤﺎن.(۳۱۸ :
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ھﻢ درﺑﺎره آﯾﺖ اﻟﻠﻪ وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و دﯾﺪار وی ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
و ﺗﺄﺛﯿﺮ وی در ﻓﺰوﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼب ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای درس وی آﻣﺪهاﻧﺪ ،آﻣﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ )ھﻤﺎن .(۳۲۰ :در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ھﻢ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎد آﻗﺎی وﺣﯿﺪ از
ﺑﺎزاریھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺎدق اﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﻼح
ﻧﯿﺴﺖ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ دوﻟﺖ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ از
او ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد )ھﻤﺎن .(۲۲۱ :در ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ از ﻗﻮل ﺷﺨﺼﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﺮوج ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﯾﺮان ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۱۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج
ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮد و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد )ھﻤﺎن.(۳۲۲ :
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ درﺑﺎره ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او
ھﻢ در اداﻣﻪ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻮدن او ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد آن را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻧﮑﻨﺪ.
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« را
از اول ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ از
وی ﺳﻮال ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ داده اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
از ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻔﺮه رﻓﺖ )ھﻤﺎن .(۳۳۵ :ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮔﻔﺖ ﻋﯿﺐ ﻧﺪارد .ﺑﮕﺬار ﻣﺮدم ﻣﺎ را
ﺳﻨﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ )ھﻤﺎن .(۳۳۵ :اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ از
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﯾﮏﺟﺎ ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ در راه اﺳﻼم ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۴۳۸ :
دﻓﺎع ﺗﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ در اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن از روﺣﺎﻧﯿﻮن وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاد ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ  ١و ﺣﺎج

 -١ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم۲۰۵/۳ :ـ  .۲۰۳اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۷ص ۴۷۹ـ .۴۸۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺷﺮف ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ دوﺑﺎره ﺗﺸﯿﻊاش ﺟﺪی
ﺷﺪ و از ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ در رد ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ دھﺎن او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و در ﺟﻮاب دوﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد )ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ( ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی . .ﺷﻮد ﻣﻦ ﭘﺪر
اﯾﻦھﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻢ )ھﻤﺎن .(۲۵۰ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم،
ﺑﺎ او رواﺑﻄﺶ ﺗﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ؛ و ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ھﻢ درﺳﺖ در ھﯿﻤﻦ ﺳﺎلھﺎ وﻻﯾﺘﯽ ﺷﺪ و
ﻗﺪری ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ھﻢ روی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ و
ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ،ﮐﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪی ﺑﺎ آﻗﺎی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻣﻄﺮود ﺷﺪه ﺑﻮدم،
ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ارﺷﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه
دادم .وی اﻓﺰود :ﻧﻌﻠﯿﻦ ﭘﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻪ ﻋﺪد وﺻﻠﻪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ رؤﺳﺎی
ﺟﻤﮫﻮر و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۳۵۹ :
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل  ۵۱ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ )ھﻤﺎن .(۴۳۰ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪاش ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﻤﺎس
ﺑﻮده و دﺳﺘﻮرات وی را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ھﻤﺎن.(۵۰۲ :
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪهاش ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﮫﺎﯾﯽھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده و از ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
 -١ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﻣﺪتھﺎ در ﻗﻢ ﺑﻮد و دﮐﺘﺮا را از داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮫﯿﺎت ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎواک در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻄﺐ زاده ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ .وی در داﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ در ﺗﮫﺮان ﺑﺮ
ﺿﺪ آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد
ﺳﺎواک ،ج  .۲ص .۴۵۶
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ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺟﻮاب داد :ﺑﻪ ﺣﻠﺒﯽ ارادت دارم،
ﻟﯿﮑﻦ او اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺖ
ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ )ھﻤﺎن.(۳۷۴ :
ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب را ﻧﺸﺎن دھﺪ.
۹ـ ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮥ  ۴۰و  ۵۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،وی از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﺸﺎن از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی دوره
ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﺴﺮه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و اﻓﺰون ﺑﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در
دورۀ اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و
ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش در ﻋﺮﺻﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﻧﮕﺎرش در ﻧﻘﺪ
ﻣﮑﺘﺐھﺎ و ادﯾﺎن و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۱۷در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
٢
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎری در ﻓﻘﻪ  ١و ﻏﺪﯾﺮ
داﺷﺖ .ﺟﺪ اﯾﺸﺎن ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد .اﺟﺪاد
وی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ در ﺳﻠﮏ روﺣﺎﻧﯿﺖ و از ﭼﮫﺮﮔﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﻮزه ﻧﺠﻒ و ﺧﻄﮥ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 ١ﻧﺜﺎرات اﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺎرات اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻋﺪاد و ﺗﻘﺪﯾﻢ :ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ۱۴۱۲ ،ق.
 -٢ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻐﺪﯾﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ اھﺘﻤﺎم
آﻗﺎی ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﭼﺎپ ﺷﺪه.

۱۰۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۳۲ش در ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﺎزم ﻗﻢ ﺷﺪ و ﭘﺲ ﻃﯽ دروس
ﺳﻄﺢ ،در درس اﺻﻮل و ﻓﻘﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺎت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری،
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ھﻢ در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺸﺖ .وی از
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ )ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن »ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن«( ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎری از ﻗﻀﺎوتھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از وﺟﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﺳﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .روی ﺟﻠﺪ
آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :اﺳﻼم و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺳﺎﯾﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﻼم« .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻧﺰده ﺻﻔﺤﻪای از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮏ ﻣﻮرد ھﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادھﺎی ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ  ۴۴ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎری از ھﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺑﻌﺜﺖ را ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۴۳ـ  ۴۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻋﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
١
ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم  ٢و ﺷﺨﺺ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس آن در ﻣﻘﺎﻻت و اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد وی در ﯾﮏ دھﮥ اﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﭼﺎپ آن ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان و ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮوق
)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ( در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺎزرﮔﺎن از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ
در زﻧﺪان ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪه و از آن ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺧﯿﻠﯽ آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﮐﺮده
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ= ﺑﻪ :ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از دوران زﻧﺪان ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن )ﺗﮫﺮان (۱۳۷۶ ،ص  .۲۴۱اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎر
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه از اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دادﯾﻢ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت.۱۳۷۵ ،
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ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ،آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎﻧﺶ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺟﮫﺖ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ،ھﻮادار و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ )اﻋﺪام در ۱۳۸۶ق/
 (۱۳۴۶در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر وی و دﯾﮕﺮ اﺧﻮاﻧﯽھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهھﺎی ﻗﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و اﺧﺘﻼف ادﯾﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ردﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ آنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﺛﺎر ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ،در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎی وی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺻﻼﺣﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در رأس آنھﺎ ،ھﻤﺖ وی ﺑﻪ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده
اﺳﺖ ١ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﻤﯿﺮ و ھﻨﺪ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﺳﻮﯾﯽ وی را ﺑﺎﯾﺪ در
ردﯾﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺳﺎلھﺎ از ارﮐﺎن داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ و ﭘﯿﺎم ﺷﺎدی و ﻣﺠﻠﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﮫﺎدی ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻊ ﻣﻨﺸﺘﺮ ﺷﺪ .وی از
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻏﺎز ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪای ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎن از آن ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت دو
ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎم در وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ھﻢ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان
در واﺗﯿﮑﺎن ﺑﻮد .وی ﭘﯿﺶ از داراﻟﺘﺒﻠﯿﻊ در ﺷﻤﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،از ﻧﮕﺎرش دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه و اﻓﺰون ﺑﺮ ﭼﺎپ آﺛﺎر

 -١ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮا
ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،از :ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺪ
ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽ زاده را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل در ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﮕﻠﯿﺲ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﮐﺎرھﺎی ﺗﺎزه ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺎ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺎرج از اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ
ﺟﺰو ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﻨﺎم ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی آﺷﻨﺎﯾﯽ و رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﮑﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﮥ آن ھﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻓﮑﺎر آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ و
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اواﺧﺮ دھﻪ ﺳﯽ
ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه داﺷﺘﻪ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦھﺎ در واﻗﻊ،
ﺷﻤﺎری از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی ﻗﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺒﺮد اﺳﻼم در اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ،
۲۱۴ ،۱۳۵۳ص .ﻣﺠﻠﺪ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﺎپ ﺳﻮم آن ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺪ اول ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ  ٢و ﺳﻮدان و ﺑﺮوﻧﺪی و ...اﺳﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮب آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎره
ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎرزده را روﺷﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖھﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ ھﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ و ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ دوم۱۵۶ ،۱۳۴۱ ،ص.
اﺳﻼم دﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﺟﮫﺎن ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،۱۳۵۱ ،ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﻣﺘﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺑﺮﻧﺎردﺷﺎو ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ھﻢ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.
اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﺣﻤﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎدی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت از ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳﻌﺪی،
.۱۳۴۸

ً
 -١اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮوق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر در دورۀ اﻗﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن در
ﻣﺼﺮ ،در ﻗﺎھﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﺳﺪآﺑﺎدی اﺳﺖ.
 -٢در ﻣﻮرد اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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راه اﺳﻼم ،ﺑﻼی اﺳﺘﻌﻤﺎر ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،ﺑﻪ اھﺘﻤﺎم و
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ۷۲ ،۱۳۴۳ ،ص) .ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﺑﻮد( .روی ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در راه اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ«،
اﯾﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﺸﺎرات دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در
ﺑﺎﻻی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺮج ﺟﺮداق ،اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺻﻮت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺑﺨﺶھﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .اداﻣﮥ آن را در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﻣﻮﺳﺴﮥ
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۶۹در ﻗﻢ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺪ و ۳۵۰
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﺷﺮوق در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ و ﻣﺴﯿﺢ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﯿﺪھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن) .ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۳۵ش( ،ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ۲۲۰ ،ص) ،ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ.(۱۳۷۰ :
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ۵۱۰ .۱۳۵۲ ،ص .اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ
در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ آن در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺷﺮوق ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ) ،ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب دراﺳﺎت اﺳﻼﻣﯿﻪ( ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در اواﺳﻂ دھﻪ  ۴۰در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺪای
ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﺘﻮار ﻗﻢ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎم »ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪ .،ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ دوم آن در ﺳﺎ ل۱۳۷۰
ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻼم و ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱۳۴۳ش.
اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎدیﮔﺮی و اﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ؛ ﻧﺎم
اﯾﻦ اﺛﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﲔ اﳌﺎد ﹼﻳﺔ و اﻻﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ آن را در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﻪ

ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ج ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم دﻧﯿﺎ اﺳﻼم ،و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ) (۱۳۷۰ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻣﺎری ﺟﮫﺎن اﺳﻼم

۱۰۸۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺮای
ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد اﻧﺠﺎم داد.
١
دو ﻣﺬھﺐ ،ﭼﺎپ در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ۱۳۴۲ ،ش )ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ.(۱۳۷۰
اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ ،ﺳﯿﺪھﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ از ﺳﯿﺪھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﭼﺎپ دوم۱۳۴۷ ،ش؛ و ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ داراﻟﻌﻠﻢ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ و اﺿﺎﻓﺎت در ۵۰۴ﺻﻔﺤﻪ.
آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻣﻘﺪﻣﻪ از :ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان۱۳۸۴ ،ق )۱۳۴۴ش(.
ﺧﺎﻃﺮات ﺻﺒﺤﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﺎﺑﯿﮕﺮی و ﺑﮫﺎﺋﯿﮕﺮی ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﮫﺘﺪی ﺻﺒﺤﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ از:
ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻗﻢ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ.۱۳۵۴ ،
ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﭘﺮوﯾﺰ ﻟﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﯿﺪ
ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻗﻢ دﯾﻦ و داﻧﺶ۱۳۴۷ ،ش.
ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی رھﺒﺮ ﻧﮫﻀﺖ آزادﯾﺨﻮاھﯽ در اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽ زاده،
ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻗﻢ ،ﺷﻔﻖ.۱۳۵۰ ،
ّ
ﺣﺲ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﮫﺎرم روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﮫﻨﺪس ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت از ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ،
۱۳۴۶ش.
واﺗﯿﮑﺎن و راﯾﺶ ﺳﻮم ،ﻓﺮﯾﺪ ﻟﻨﺪر ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﮫﺪی ﺳﻤﺴﺎر ،ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﺳﯿﺪ ھﺎدی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﮐﺮﻣﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ۱۳۴۴ ،ش.
داروﯾﻨﯿﺴﻢ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ از :ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۵۲ ،ش.
ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی در ﺑﯿﺪاری ﻣﺸﺮقزﻣﯿﻦ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪای از ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻗﻢ )۱۳۵۰ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ـ
ﺣﺪود ﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ(.
 -١در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب را ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم
در ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ را دوﺑﺎر
ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﮐﺮدم.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺬاﮐﺮات ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﺎﻧﺮی َ
ﮐﺮﺑﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ،
۱۳۵۵ش) .ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺴﺘﺮدۀ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
اﺳﺖ( ١ .آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵در ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺪون ﺣﻮاﺷﯽ و ﺷﺮح
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ،در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﮔﺴﺘﺮش
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ .آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﺣﺎج
ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ و
ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺠﻠﺪ در دﺳﺖ
اﻧﺘﺸﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ در
ﭼﮫﺎرده ﻣﺠﻠﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺪ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺪ آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۰ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ

ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ و
رﻓﺖ وآﻣﺪش ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﭼﮫﺮهھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽآﻣﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻮد.
وی در  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۱۴در ﻣﺸﮫﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ در اﺻﻞ اردﮐﺎﻧﯽ و از
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد دروس ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺷﺪ.
ادﺑﯿﺎت را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ادﯾﺐ دوم ،ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽھﺎی وﻗﺖّ ،
ﺣﺲ ادﺑﯽ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ ،ھﻢ ﻧﺜﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ھﻢ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺳﺮود .درسھﺎی ﺟﺪیﺗﺮ ﻃﻠﺒﮕﯽ را ﻧﺰد
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ھﺎﺷﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ)م ۱۳۳۹ش( و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ)م ۱۳۴۶ش(
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺪاوم در ﺣﻮزۀ درﺳﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ)م ۱۳۵۴ش( ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪ .وی ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ دروس ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻮزه را از ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ و اﺳﻔﺎر و ﻏﯿﺮه
ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی ـ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺮزا
 -١آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﻌﺪھﺎ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﮫﺪی ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮدَ ،ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﺷﺪ و در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪن آن ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،آن آﻣﻮزهھﺎ را
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .وی ﻣﺘﺄﺛﺮ از زھﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻮد  ١و
اﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺒﯽ ،او ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﻮار و
ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺷﯿﻌﻪای ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ،اﺗﮫﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﻋﻼﺋﻖ ﺳﻨﯽ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮرد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻌﮥ ﺗﻨﺪرو
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻣﺸﮫﺪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﮫﺮان ﺗﺮک ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻣﺘﻦ
ﮐﺘﺎب اﺳﻼم در اﯾﺮان ﭘﻄﺮو ﺷﻔﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ
اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و از آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ،ﻧﻘﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب ھﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ از
اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻣﺪﺗﯽ در اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر و
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و
دﯾﮕﺮان ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎس و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺪرت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ وی از ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ .آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﯽ
ً
دوراﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﺤﻔﻞ وی و ﻃﺒﻌﺎ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫﺮه
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .از او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺠﺎھﺪان ،و از
٢
اﻧﺪک ﺷﻤﺎره ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺎوران و ﻓﺮوغ آوران ،اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﻞ ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺴﺎت درﺳﯽ در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب در ﺗﮫﺮان و ﻗﻢ داﺷﺖ .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب ھﻮﯾﺖ ﺻﻨﻒ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن
ﺑﺮای ﻃﻼب اﺳﺖ.

 -١ﻋﺒﺎرات او را در وﺻﻒ وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﮔﻠﺸﻦ اﺑﺮار ،ج  ،۳ص .۵۰۲
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص .۵۰۳

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از روزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ
روی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ و رواﯾﺎت آﻧﺎن؛ دﯾﮕﺮی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن .وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﻢ رﻓﺘﻦ در زاﻏﻪھﺎ ،ﮐﻮره ﭘﺰﺧﺎﻧﻪھﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﻞھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮھﺎ
ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ «.ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دو اﺣﺴﺎس ،ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﯾﮏ
وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ دارد ،و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﺎن .ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر روی ھﻤﺎن
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی ﻋﺪاﻟﺖ و دﻓﺎع از ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ دو وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻮد ﮐﻪ او ﮐﺎر ﻣﻤﺘﺪی را روی رواﯾﺎت اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
اﻟﺤﯿﺎة اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﮫﺎی دو ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ ﺑﻌﺪی روی ھﻤﯿﻦ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن
اﺻﻼحﮔﺮی آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
آﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ او ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺎت اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺧﻂ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ و ﻏﯿﺮه اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ھﻢ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺣﮑﯿﻤﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ ،در آن ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ
ِ
و اﺑﻮذر واری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﺪ.
آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ روی آﻣﻮزهھﺎی ﺷﯿﻌﯽ ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ درآورد ،ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﺷﺮف
اﻟﺪﯾﻦ )ﻓﺮوردﯾﻦ  (۶۰و ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎز ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻨﻮان ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ روی ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺮﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺟﻮھﺮ
اﻋﻼی اﺳﻼم در ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺘﺠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ« ٢ .ارزﯾﺎﺑﯽ او
از اﻓﺮاد ھﻢ در ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻟﺐ و ﺗﺮﺳﯿﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ اﺻﯿﻞ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و آ ﮔﺎه
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺜﺖ ،ﻏﺪﯾﺮ ،ﻋﺎﺷﻮرا ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ
و ﺗﮑﯿﻪ روی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ روز در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎوی دوازده ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
 -١ھﻤﺎن ،ج  ،۳ص  ۴۸۸؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ راه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ص ۶۳ـ .۶۶
 -٢ﮔﻠﺸﻦ اﺑﺮار ،ج  ،۳ص .۴۹۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻐﺮب ھﻢ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل  ۶۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮫﺪوﯾﺖ و
ﻣﮫﺪی در ذھﻦ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن ھﻢ در راﺳﺘﺎی ﻧﮕﺎه ﺷﯿﻌﯽ
او ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺪان روﯾﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﯿﻊ و دﻓﺎع از ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در دﻓﺎع از آﻣﻮزهھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .ﻓﻀﺎی ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪھﺎ در ﺣﻀﻮر
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎلھﺎی ۴۰ـ  ۴۳داﺷﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روی اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد و ﻣﺮﯾﺪ ،ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﻣﺸﮫﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸در ﺷﺐھﺎی ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﺑﻮد ،درﺑﺎره »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎدل« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ در

ﺳﺎل  ۴۰ﻣﻘﺎﻟﻪای در اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮود ﺟﮫﺶھﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ در ﭘﯽ ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻪ
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت از او ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد  ١و ﭘﺲ از آن ھﻢ ﺑﺎرھﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎواک و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی درﮔﯿﺮودار اﯾﻦ ﻓﺸـﺎرھﺎ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻟﺒﺎس روﺣـﺎﻧﯽ را
در آورد و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ از ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺖ و اﯾﻦ
رﻓﺎﻗﺖ از ﻣﻘﺪﻣﻪ او ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺳﺮود ﺟﮫﺶھﺎ و ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ از آن
آﻏﺎز ﺷﺪه و اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ،آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ را
ﺑﺮای اﺻﻼح آﺛﺎرش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ھﯿﭽﮕﺎه آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﻧﺰد ٢ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از اﯾﺪهھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚھﺎی
 -١ﺣﮑﯿﻤﯽ درﺑﺎره ﻧﻮاب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﺎذﺑﻪای ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﻪ در و دﯾﻮار را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن .در ﺟﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ در و
دﯾﻮار ﺑﺎ او ذﮐﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ھﺮﺟﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ وﻗﺖ اذان ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و اذان ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺻﺪای ﺧﯿﻠﯽ
ﻟﻄﯿﻒ و ﮔﺮﻣﯽ داﺷﺖ .ﯾﮏ وﻗﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮاب ﻣﺸﮫﺪ ﻧﻤﺎز او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدم ،واﻗﻌﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﺎزی ﺑﻪ آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪم .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﻠﺸﻦ اﺑﺮار ،ج  ،۳ص .۵۰۴
 -٢ﻣﺘﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺑﺮادرم ﻣﺮد آ ﮔﺎھﯽ و اﯾﻤﺎن ،اﺧﻼص و ﺗﻘﻮی ،آزادی و ادب ،داﻧﺶ و
دﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ...ﮐﺎرھﺎی اﺻﻠﯽام ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻋﻠﺖ ھﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪاﻧﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽﺑﻮدن ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﮑﺎر
آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۵۷اﺛﺮی درﺑﺎره
اﻧﻘﻼب و رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم و ﺣﻤﺎﺳﮥ
اﻧﺴﺎن در رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۷اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدهام .۱ :ﻣﮑﺘﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﻼم )ﺗﺸﯿﻊ( .۲ ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و واﻻﯾﯽ رھﺒﺮی .۳ ،ﻓﺪاﮐﺎری ﻓﺪاﮐﺎران .و ﻣﻦ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را
ﺳﺘﻮدهام و ﻋﻈﯿﻢ داﻧﺴﺘﻪام .در آﻧﺠﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎب اﻧﻘﻼب ،ﻧﮫﻀﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان و
ﮔﺬری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﻓﮑﺮی .ﺳﺨﻦ از
ﻧﻘﺶ ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه از ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺮاوان ﯾﺎد ﺷﺪه و از ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در آن اﺛﺮ روی
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻔﮑﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،زﻋﺎﻣﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ و رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺸﯿﻊ ...ﻧﻮﻋﯽ زﻣﺎﻣﺪاری دﯾﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﮫﯽ
اﺳﺖ« ١ .در آن ﮐﺘﺎب ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﮫﺮه ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮد» :اﻣﺮوز ،ﭘﺸﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﻢ اﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺧﺪا ،و ﻗﺪﯾﺲ اﮐﺒﺮ ،و ﻣﺠﺎھﺪ اﻋﻈﻢ و رﺑﺎﻧﯽ أﻣﺜﻞ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ،ﺧﯿﻤﮥ دﯾﻦ
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ھﻢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ ،ﺧﺎم و
ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺮﻏﻠﻂ و ﺑﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺎدھﺎﯾﯽ از ﺳﺮ درد ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﯾﮏ راه ،ﺗﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ،اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻃﺮحھﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ
از ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ،ﯾﮏ دﻋﻮت ،ﺟﮫﺎت و اﯾﺪهھﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺒﻌﯿﺪی ﻓﺸﺎر ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺬرا و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪاش اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻣﯽرﻓﺖ ...آنھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﻮد ...ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﻣﻌﻨﻮی و
ﻟﻔﻈﯽ و ﭼﺎپ ﺷﻮد .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﻋﻤﺮ ﻣﻦ و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎم ھﺴﺘﯽام و
ھﻤﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪام ،و ﻣﯿﺮاﺛﻢ را ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرم و ﺑﺎ آنھﺎ ھﺮ ﮐﺎری
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﻦ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ) ،ﻗﻢ ،ﺧﺮم (۱۳۷۷ ،ﺻﺺ ۹ـ۱۳
راه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ص ۲۱۱ـ .۲۱۴
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ص .۶۶

۱۰۸۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺪا را ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« ١ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﭼﺮاﯾﯽ وﻗﻮع آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺆﻟﻒ ٢ ،از اداﻣﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ـ ﻣﻨﮫﺎی آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ـ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺼﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﻦ
رو ،در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺷﺒﺎھﺖ او ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ادﺑﯽ و ﻧﺜﺮی دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ـ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻼﺳﺖ و رواﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .وی ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ
ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﺻﻼح وﺿﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای او
ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارد .وی از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزهھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ژرف آن درﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﻤﻮاره ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ در
آنھﺎ ﻗﻠﻢ زده ،از ﻋﻤﻖ ﮐﺎر او ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺴﺎس اﻧﻘﻼﺑﯽ و دردﻣﻨﺪی و
ﻓﻘﺮﺳﺘﯿﺰی و ﺛﺮوتﮔﺮﯾﺰی در ﺳﺮاﺳﺮ آنھﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺘﻦھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات و ﻧﺜﺮ آن؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ،درد
و ﮔﻼﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﺎ ھﻤﻪ وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎپ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺳﺮود ﺟﮫﺶھﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ؛ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :روﺷﻨﮕﺮان روز ،اﺧﻼق و ﻋﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺸﻌﻞ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺷﻮرشھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺮگ ﺷﻌﻠﻪھﺎ ،ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﮥ ﻏﺪﯾﺮ ،ﺷﮫﺪاء
اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ ،ﺷﺒﯽ ﻏﻤﺮﻧﮓ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ و ﺗﺸﯿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ
از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﻌﺪی ھﻢ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ص  ،۶۸در ص  ۴۳۶ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮدی از ﻗﻢ« رواﯾﺖ ﻣﻌﺮوف ﻇﮫﻮر
ﻣﺮدی از ﻗﻢ را ﻣﯽآورد و ﺑﺮ اﻣﺎم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺳﺎزد .در واﻗﻊ اﻣﺎم در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ اﺳﻄﻮره اﺳﺖ.
 -٢وی دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره در آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﻣﻪھﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ آورده اﺳﺖ .و
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :راه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ص ۲۶۷ـ  ۲۶۸و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺼﻞ :اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻋﻼﺋﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺪﯾﺮ و ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﻧﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﯿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻏﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽھﺎی آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ در ﺑﺎب ﺗﺸﯿﻊ و
ﺣﺎوی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﺼﻞ و
ﭘﮋوھﺸﯽ درﺑﺎره ﻏﺪﯾﺮ و اﻟﻐﺪﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎم در ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۴ـ  ۵۶ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎز اﺛﺮی دﯾﮕﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻓﺮﯾﺎد روزھﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه در آذر ﻣﺎه  ۵۷و ﺣﺎوی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرات
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﭼﮑﺎد ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺎ ﺟﺰ ﺑﻠﻨﺪﮔﺮاﯾﺎن روﺷﻦ
ﺑﺎ ﻏﺮورم درﻧﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ ،و ﺟﺰ ﺗﻨﺪرھﺎی وﺣﺸﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎھﻢ ﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﺻﺮﺻﺮھﺎی
ﻧﺴﺘﻮه ،آرزوھﺎی ﮔﺬر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.و در اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم:
درﯾﻎ ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را از ﺳﻮی ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪی و ﺣﯿﺎﺗﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد .راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ و ﻣﺤﺮوم ،ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،و اﻧﺪﯾﺸﻪ ژرف ،ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ...ھﺮﮐﺲ ،ھﺮﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﻮزد .،ﮔﺮوھﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺐ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﻧﺎﺷﺮ آنھﺎ ،ﮔﺮوھﯽ رھﺒﺮ ﻣﺮدم ،ﮔﺮوھﯽ واﻋﻆ و ﺳﺨﻨﮕﻮ،
ﮔﺮوھﯽ زﺑﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﮔﺮوھﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ١ .«...و ﺟﺎی دﯾﮕﺮ :ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻇﮫﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺬھﺐ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮﮔﻨﺪی
ﺑﺰرگ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﻣﺬھﺒﯽ را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ٢ .ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻟﺰوم اﺻﻼﺣﺎت در
آن و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ آ ﮔﺎه ،ﻓﺮاوان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ٣ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﺎت و در
ﻗﺎﻟﺐھﺎی ادﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ وا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻇﺎھﺮا ﺗﺄﺛﯿﺮی ھﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺟﻼل آ ل اﺣﻤﺪ در ﺑﺎب
 -١آوای روزھﺎ ،ص ۳۴ـ .۳۵
 -٢ﻓﺮﯾﺎد روزھﺎ ،ص .۲۳۵
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :راه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ص  ۲۲۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

۱۰۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﻼم و اﯾﺮان ،راه را ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ادﺑﯽ و
روﺷﻨﻔﮑﺮی ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺪارﮔﺮان اﻗﺎﻟﯿﻢ ﻗﺒﻠﻪ ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ ذی ﻧﻘﺶ در روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آرای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭼﮫﺮﮔﺎن درﺑﺎره
اوﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻓﺘﻮاداران ،ﯾﺎدی از ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺪار
در ﺑﺎره ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﮫﺎرم ﺟﺎریھﺎی اﻋﻤﺎق درﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﻼﻏﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺮاق .ﻃﯽ آن ﺳﺎلھﺎ ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ،از ﻣﻌﺪود ﺗﻼشھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺎزاری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،واﮐﻨﺸﯽ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ادﺑﺎی ﻣﻌﺮوف و
ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
راه ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ادﺑﯿﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﮐﺎر
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ِ
ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
داﻧﺶ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۶ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ او ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .اﺛﺮی در دﻓﺎع از ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن آن و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﮏ ﺳﺪه ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ،از
اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ در ﺗﺼﺪﯾﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ً
درﺧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ روال ﭘﮋوھﺸﯽ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎری ﮐﻪ در آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی ،اﺛﺮ آدام ِﻣﺘﺰ ،وﺟﻮد دارد ،در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
۱۱ـ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی  ١از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﺗﮫﺮان و ﻧﺠﻒ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۰۳ﯾﺎ
 ۱۳۰۴ش در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
 -١در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ۱۳۷۷/۸/۲۵:درﺑﺎره وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎودان اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﮐﺮﯾﻢ ﻓﯿﻀﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻗﻢ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ،
۱۳۸۰؛ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺮق ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮادی ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۸ ،؛ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎی
زﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻏﯿﺎﺛﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﭼﺎپ دوم ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ،۱۳۸۰ ،ﺗﮑﺎﭘﻮی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻧﺼﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۶ ،؛ ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺎﻟﺒﯿﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ .وی در ﻣﯿﺎن دروس ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻘﻮل
ﻋﻼﻗﮥ ﺧﺎص داﺷﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪه ﮐﺎرھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺮوی آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در ﺳﺎل
 ۱۳۲۵ﻋﺎزم ﻗﻢ ﺷﺪ .وی ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺎزم ﻧﺠﻒ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ در
درس ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ و ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﯿﺮازی و ﻏﯿﺮه
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻋﺎﻟﻢ اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ و ﻧﯿﺰ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﻧﺠﻒ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﺎﮔﺮد وی ﺑﻮد ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه اﺟﺘﮫﺎد دادﻧﺪ.
در واﻗﻊ ،اﻣﺘﯿﺎز آن روزﮔﺎر ﻧﺠﻒ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﺎپ
ﻣﺼﺮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ١ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺰب ﺗﻮده در
اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ آن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ
در اﯾﺮان ھﻢ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮ روی ،آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ،ﺑﺎ
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪی از اﺳﺘﺎدان در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪ ،از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﺗﮫﺮان و از ﻗﻢ ﺗﺎ ﻧﺠﻒ ٢ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮور وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۶ش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی ﯾﮑﯽ
دو اﺛﺮ ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻧﺠﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد .آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی اﺑﺘﺪا ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺸﮫﺪ و
در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،و ﺳﭙﺲ در ﺗﮫﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه ،در ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺮوی ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻓﻘﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ درس ﻓﻘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص روی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﻘﮫﯽ ھﻢ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ﺑﻮد.
ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی در دو ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﯾﮑﺴﺮه اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﻤﯽﺷﻮد .درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻮدن وی آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﮫﺮان۱۳۷۷ ،؛ ﺷﺮﯾﻌﻪ ﺧﺮد ،ﯾﺎدﻧﮕﺎر ﮐﻨﮕﺮه ﻧﮑﻮداﺷﺖ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮی ،زﯾﺮ
ﯾﺎد ﯾﺎر ﻗﺎدر ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﻗﻢ،
ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ رﺷﺎد ،ﺗﮫﺮان ،ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽِ ،۱۳۷۶ ،
.۱۳۷۸
 -١ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ج  ،۱ص .۱۰۲
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺟﺎودان اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم۹۵ ،ـ .۱۷۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در دھﻪ  ۴۰و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻟﺤﺎدی،
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﮔﺎه اﻧﺠﻤﻦھﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .در دو دھﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی
ﺑﻮد .زﺑﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی دﺷﻮار وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎزﮔﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
در آن ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﻗﺸﺮ ﻣﺬھﺒﯽ در آن دوره ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دھﮥ  ۴۰از اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻪ از آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ ١ .وی ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮر
ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎ دﻋﻮت ﺷﺪ ٢ .ﺳﺎواک در آن ﺳﺎلھﺎ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
وی ﺑﻮده و ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﮔﺰارش آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎواک ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﺷﺎره در ﭘﺮوﻧﺪه وی در ﺳﺎواک ﺑﻪ دﻋﻮت وی ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۴۲
اﺳﺖ .ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی
در دی ﻣﺎه  ۴۲اﺳﺖ ٣ .در آن زﻣﺎن ،ﺳﺎواک ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ وی ھﯿﭻ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻀﺮۀ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد .ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ،دﻋﻮت اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن در ﺷﯿﺮاز از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ٤ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺎواک از وی
ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻇﻦ آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺳﺮان ﻧﮫﻀﺖ آزادی ارﺗﺒﺎط دارد ٥ .از ﺳﺎل
۴۷ـ  ۴۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .وی
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ دهھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
از اﻗﺸﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎھﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ٦ .ﮔﻔﺘﻨﯽ

 -١ﺷﺮﯾﻌﻪ ﺧﺮد ،ص ۴۴۰ـ .۴۴۱
 -٢ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ص .۶۵
 -٣ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ص.۲
 -٤ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ص  .۹ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ص  ۱۲ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎواک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﻮد آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﯿﭻ
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد.
 -٥ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ص .۵۴
 -٦ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ص .۱۵۴
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اﺳﺖ ﮐﻪ دو داﻣﺎد وی ﯾﮑﯽ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮاﺗﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺼﺤﻒ ،از ﻓﻌﺎﻻن
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺳﺎواک ﻣﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
وی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻄﻠﻊ در اﻣﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﯽ او از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ دوری از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ )اﻋﻢ از ﻣﺨﺎﻟﻒ
و ﻣﻮاﻓﻖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ در ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻋﻆ ﻃﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم
اﺳﺖ ...ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ واﻋﻆ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ھﻤﻮاره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻓﺮاد
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ آﻣﺎدهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﮔﺰارشھﺎی واﺻﻠﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎرهای از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
١
ﻣﯽدادهاﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ،آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﻧﯿﺰ در ﺷﮫﺮھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ .آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ،از ﻣﻄﮫﺮی و ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
»ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ و رﺳﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ و ﻃﺮح ﮐﺮدن ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮔﺰار
٢
ﮐﺮدن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ی ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ«.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ
آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪۀ ﻧﻮار ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﯾﺸﺎن در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ )در ﺟﻠﺴﺎت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ،از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۴۷ﺗﺎ اواﺧﺮ  (۴۸اﺳﺖ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﮫﯽ ﭼﻮن ﻃﮫﺎرت اھﻞ ﮐﺘﺎب ،ﻗﺎﻋﺪۀ ﻻﺿﺮر ،ذﺑﺎﺋﺢ اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﻮارد اﺧﺬ
زﮐﺎت و ...درآن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،درﺑﺎره اھﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻓﻘﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزی اﺳﺖ
و ﻓﻘﯿﻪ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ،در ھﻤﺎن ﺟﮫﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽھﺎ و ﺣﺮﻓﻪھﺎی
ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

 -١ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ص۱۸۶ـ )۱۸۷از ﺳﺎل .(۱۳۵۳
 -٢ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ص .۲۲۳

۱۰۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ آن ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف آﻧﮑﻪ در
ﺣﻮزه اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﺮهھﺎی ﺗﺎزهای را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎی اﺳﺘﻮارﺗﺮی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ـ دﯾﻨﯽ ﺑﭙﺮدازد.
در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﮕﺎرش ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ وی ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ اﻋﺘﻘﺎدی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد:
ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن و ﺟﮫﺎن ،ج  ،۳ﺗﮫﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۴۰ ،ش.
وﺟﺪان ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۴۴ ،ش.
ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۴۴ ،ش.
آﻓﺮﯾﻨﺶ و اﻧﺴﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۴۴ ،ش.
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۴۴ ،ش.
ﻋﻠﻢ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرع  ۱۳۴۴ش.
اﺧﻼق و ﻣﺬھﺐ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۴۴ ،ش.
راﺑﻄﮥ ﻋﻠﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺳﺮوش۱۳۴۵ ،ش.
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ـ ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۴۵ ،ش.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۴۹ ،ش.
اﻧﺴﺎن در اﻓﻖ ﻗﺮآن ،ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،اﺻﻔﮫﺎن ۱۳۴۹ ،ش.
ﻧﻘﺪ وﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻓﮑﺎر راﺳﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۵۰ ،ش.
اﯾﺪه آل زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪه آل ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﻘﯿﻘﺖ۱۳۵۲ ،ش.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﻮر۱۳۵۳ ،ش.
ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺤﻮل ،ﺗﮫﺮان ،ﻓﺠﺮ۱۳۵۶ ،ش.
ﻣﻮﻟﻮی و ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽھﺎ ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﻌﺜﺖ۱۳۵۷ ،ش.
آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﻃﯽ ﯾﮏ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﯾﮏ ﺷﺮح ﭘﺎﻧﺰده ﺟﻠﺪی ھﻢ ﺑﺮ ﻣﺜﻨﻮی
ﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺷﺮﺣﯽ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ ﺑﺮای ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
۱۲ـ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی

آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﺮاوان و ﻋﻤﻮﻣﯽاش در ﻋﺮﺻﻪ و ﻋﺮﺿﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﻼﻣﯽ و

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آن روزﮔﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ١ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ از
ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ در درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
٢
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در  ۲۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻮدهای در اﯾﺮان و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﯿﺎد ،در ﻣﺠﻠﮥ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﺪه ﺑﻮد :از اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﮑﻤﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺟﺎﯾﺰۀ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ )ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار رﯾﺎل( ﮔﺮﻓﺖ و روی ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ دوم ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۳۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
آﻣﺪه ﺑﻮد :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل  .۱۳۳۳اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه دﯾﻨﯽ در ﻧﺸﺮاﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
آﺛﺎرداﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی رژﯾﻢ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮژهای ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪھﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻘﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻋﻠﯿﻪ وی در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ،روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ٣ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در
ﻓﻀﺎی دھﮥ  ۵۰ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ دھﮥ  ۳۰داﺷﺖ .ﻇﺮف و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺑﻮد و در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ اﺷﮑﺎل از ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ
اﻧﺪازهای ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ آن ،ﺗﻠﻘﯽ ۲۸ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺎ ﺷﺪن و

 -١ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۰۵ﯾﺎ  ۱۳۰۷ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎلھﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪﺷﺎن آﻗﺎی
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ در اﻧﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب آﯾﯿﻦ ﻣﺎ ـ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ـ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﯾﻦ
اﺳﺖ آﯾﯿﻦ ﻣﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻗﻢ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﺪف،
 ،۱۳۴۷ﺻﺺ۳۹۲ـ  ،۴۰۸ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ† )اﺣﻤﺪ ﻗﺪﺳﯽ،
ﻗﻢ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان (۱۳۸۰ ،درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﭼﺎپ اﺧﯿﺮ آن )ھﺪف  (۱۳۸۴ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺣﯿﺎت ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ« ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ† ،ص۲۶ـ ) ۳۰ﻣﻊ اﻻﺳﻒ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪآﻣﺪه و ﻧﻪ
ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻼت اوﻟﯿﻪ(.
 -٣ھﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ص ۳۲ـ .۳۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آزادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ١ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۸ﭼﺎپ ھﻔﺪھﻢ
آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻘﺪ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش را در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی ﺟﻠﻮه ﺣﻖ درﺑﺎره ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل ) ۱۳۷۶ﻗﻢ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﺪف( ﺑﺎ ﭘﺎورﻗﯽھﺎی آﻗﺎی داود اﻟﮫﺎﻣﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﺪۀ اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﻧﺸﺮﯾﻪ را در ﺟﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ھﺪف اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﻧﻮ ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻋﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی راﯾﺞ در ﺣﻮزۀ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﻢ ﺗﻌﺎرﺿﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﭘﯿﺶ از آن در ﺗﮫﺮان و ﻧﺠﻒ و ﺣﺘﯽ در ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ھﻢ در اداﻣﻪ و در ﺷﮫﺮ ﻗﻢ ،ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﭘﮫﻠﻮی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﮕﺎرش آﺛﺎری ﺑﺮای ﻧﺴﻞ
 -١در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺎدف روزی ﮐﻪ ﻓﺮدای آن روز ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺣﺮﮐﺖ دھﻨﺪ ،ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻏﻮﻏﺎھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﮫﺮان
ﺑﻮد .آﺷﻮب و اﺿﻄﺮاب ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﺪهای از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﺮای آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻧﺪانھﺎ ھﺠﻮم آوردﻧﺪ .درب زﻧﺪانھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺎم
زﻧﺪاﻧﯽھﺎ و ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺤﻤﻮد آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
دﻓﺘﺮآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در  ۸۶/۳/۲۶ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ در
ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﺪان وﻗﺖ ﺣﻮزه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی
روﺣﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ آذری ﻗﻤﯽ و ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و ...ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻄﮫﺮی واﺳﻄﻪ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺮای ھﯿﺄت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﻮده و آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم آن اﻃﻼﻋﯽ از اﻧﺘﺨﺎب آن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺰ اﻓﺰودهاﻧﺪ» :آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ روی ﺟﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎرواﯾﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ «.درﺑﺎره ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎره  ۲۸ﻣﺮداد
ھﻢ در اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ« :اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﻠﻘﯽ  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺎ ﺷﺪن و آزادی ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ آن زﻣﺎن ھﻨﻮز ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری روﺷﻦ ﻧﺒﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد روﺷﻦ ﺷﺪن ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ و در  ۳۹ﭼﺎپ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از آن ﻧﺒﻮد« .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب ) (۱۳۳۶ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺟﻮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ١ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان
ﺣﻮزه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ھﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺑﻮدﻧﺪ،
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی و ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را از اﯾﻦ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ و اﻧﺘﺸﺎرات
درآﻣﺪ ٢ .اﯾﻦ آﺛﺎر در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ھﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺪارک ﻣﯽﺷﺪ .آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۶ﻋﻨﻮان
و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺳﺎزش دﯾﻦ و داﻧﺶ،
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﭼﺮا؟ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮزگ وھﺎﺑﯽھﺎ ،دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺦ
آن ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺧﻼق ،آﯾﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ اﺳﻼم ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ؟ ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺧﺮدهﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺎدیھﺎ ﺑﺮ
ﻗﺮآن و ﭘﺎﺳﺦ آن و...
آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ دﯾﮕﺮی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﺪف ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ زان ﭘﺲ آﺛﺎرش را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
آﻧﺎن در ﺟﻠﺴﺎت درس ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﺬاھﺐ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد.
ﮐﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺜﺮی روان و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در
واﻗﻊ ھﺪف آن ،ھﻤﻮار ﮐﺮدن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ روز
ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻃﻼب ﺟﻮان ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی
ﻣﮑﺎرم ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺎپ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
روش اﺻﻠﯽ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ورود در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزھﺎی روز و ﭘﺮﺳﺶھﺎی
ﻣﻄﺮح در آن روزﮔﺎرﺑﻮد .در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ھﻢ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻟﺐ ،اﯾﺸﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪرو ھﻤﺎن
 -١در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد .ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﮔﻨﯿﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ج  ،۲ص ۳۳۰ـ  .۳۳۲ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ وی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه۵۶ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﻪ
از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ص .۱۳۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

روشھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎد آن را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ
ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻏﺮﺑﯽ و ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﻨﺎم ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻘﻮﻻت دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺑﺎب ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎد و ﻏﯿﺮه ،اﻣﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺗﮫﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم و ﺑﺮﺧﯽ از
ھﻤﻔﮑﺮان وی در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره وارد ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﻓﺮاوان ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
ﻋﻠﻤﯽ و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﺷﮕﻔﺖ داﺷﺖ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ آن روز ،ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﻣﻌﺎد و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺧﻮاب ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺻﺤﺎب ﮐﮫﻒ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎد و ﺟﮫﺎن
ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻣﺪه اﺳﺖ ١ .ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺣﯽ
از آﯾﺎت ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮح آن
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ در آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ دھﮥ  ۲۰و ﺣﺘﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دوره رﺿﺎﺷﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﮥ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﮐﻪ
ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺎع ﻋﻠﻤﯽ از دﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﮐﺎر ﺗﺎزه آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ،ﺑﺎب ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت درس در ﺣﻮزه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﻧﻘﺪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ داﺷﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺘﮑﺎر در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﻮزه
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽﺷﺪن درس ﻋﻘﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ،

 -١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻌﺎد و ﺟﮫﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ )ﻗﻢ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﺪف (۱۳۵۴ ،ص  ۱۳۰ـ  .۱۳۱در
آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ راﺑﺮت ﻧﯿﻠﺴﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﺟﮫﺎن داﻧﺶ اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻊ و داﻣﻨﻪداری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ...از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﯿﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ،
اﻣﮑﺎن آن را از ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﺑﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ و ذﺧﯿﺮه ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ آن در ﺳﺎلھﺎی دراز ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻮد در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ھﻤﺎن ﻣﺘﻮن ﮐﮫﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﺷﺐھﺎی
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ  ١ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻃﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ٢ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﮫﺎن ،رھﺒﺮان ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻗﺮآن و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ً
و ...را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد.
٣
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﮐﺘﺎب آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﮫﺎن ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از آن آﺛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﻃﺮح
ﮐﺮده و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻀﻼی وﻗﺖ ﻗﻢ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻤﯿﺪزﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ
ﺣﺴﻦ ﻃﺎھﺮی آن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ذﯾﻞ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ
درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻻی آن ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺤﺚھﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی در
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﺬاھﺐ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل ) ۱۳۴۰ﺗﮫﺮان ،ﻣﺤﻤﺪی(
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻼﺻﻪای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪا در ﺳﺮی
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) ۵ﺳﺎل  (۱۳۵۱ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن آﻣﺪه ﺑﻮد:
»ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوھﺶ ﻋﻤﯿﻖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎده و روان« در ﺑﺎب ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺤﻤﺪی (۱۳۴۳ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻠﺪ دوم
 -١ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ آنھﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺬاھﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی راﯾﺞ در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ده ﻧﻈﺮﯾﻪ را در
اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﺸﺎن از ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺬھﺐ« روی ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ »دﯾﻦ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۳۶ﺑﺮای ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﺰ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ و ﺳﭙﺲ ﺟﺰو اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۷ـ  ۳۸در درس ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻗﺎی
ﻣﮑﺎرم در ﻗﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮده و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ و واژه ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در اﯾﻦ ﮐﻼسھﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪه .وی ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا »اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ او اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﯽ ﻇﺎھﺮا ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن روز ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  ،۷۹ص .۲۲
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ص۱۲۴ـ .۱۲۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺛﺮ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎب رھﺒﺮان ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎی
ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺒﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ در ﺳﺎل ۱۳۴۹
ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ در ﺗﮫﺮان در اداﻣﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻘﺎدی ﭼﺎپ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﺬاھﺐ ﻃﺮح ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره
داروﯾﻨﯿﺴﻢ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪھﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺳﺎل ۱۳۴۵
ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ھﻢ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی در آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن
ﯾﺎد ﮐﺮد.
در واﻗﻊ ،آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم ﺧﺎص روﺷﻨﻔﮑﺮی و دﯾﻨﺪاری
درﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
راھﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،وی را ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺴﻠﯽ از
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت،
ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه درﺑﺎره دﯾﻦ ،در ھﺮ ﺣﻮزه ،ﺟﻮاب دھﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻮ ﮐﺮدن ﻋﺒﺎرات و اﻓﺰودن ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد .آن اﻧﺪازه ﮐﻪ
ﮔﺮد و ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد و ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺖھﺎی رﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﺘﺪل از ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪدور از
ﺧﺮاﻓﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺣﻮزوی روی آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ و اﺻﻮﳍﺎ

از ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﮐﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﮫﻢ در راه اﺻﻼح ﺷﯿﻌﻪ و دور ﮐﺮدن
اﻓﺮاط از آن ﺑﻮد ،ﺑﭙﺮدازد .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻨﯽھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ،ﯾﮑﯽ از دﺷﻮاریھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮراه ﺷﯿﻌﻪ را ،وﺟﻮد ھﻤﯿﻦ ﺧﺮاﻓﺎت
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم اھﻤﯿﺖ
داﺷﺖ ،در آﺛﺎرآﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ھﻢ ﺟﻠﻮه ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎد و ﺷﻤﺎری ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﯽ ﺑﻮدن
آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاوان ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت،
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭼﮫﺎر ﻣﺠﻠﺪ ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮑﺎرم و
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدآوری ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ در ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺑﻮد .ﻟﺬا ﮐﺘﺎب ھﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
١
در ﺑﺎرۀ ﻣﻌﺮاج ،ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ و ﻋﺒﺎدت در ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ.
ﻧﻘﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در آﺛﺎر آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم از زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ
ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۴۴ش ﭼﺎپ ﺷﺪ و ھﻤﺎن زﻣﺎن آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﺎپ ﺷﺪ .آﻗﺎی
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ،۱۳۴۴ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ
ﭼﮫﺎرده ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﻓﺰود :ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۳۹ﭼﺎپ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن در ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،ﺑﭙﺮدازد.
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺑﺎز
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﺴﺎدزا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺎز در ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﺎردھﻤﯿﻦ اﺛﺮ از ﺳﺮی
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺳﺎل  ۵۱ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان را در ﻧﺒﻮد رھﺒﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .ﻓﺮآوردهھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎپ دوم آن در ﺳﺎل  ۵۳در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﺑﺮدﮔﯽ و ﻧﯿﻤﻪ دوم درﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ
ﺑﺮدﮔﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ

 -١ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ.۱۳۴۷ ،
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ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ١ .در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻗﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﻼم
ﺑﺪاﻧﯿﻢ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده دﯾﻦ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻮﺟﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ )ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﺳﻮی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺳﺎل (۱۳۵۳
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﮫﺮه اﺳﻼم در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺳﺎل  ۵۳ﺑﻪ دو زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
و ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﮐﺘﺎب
اﺳﺮار ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮق ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﺎپ
ﺷﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ،ﯾﻌﻨﯽ دوران
درﺧﺸﺎن ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت
ﻏﺮب و ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ٢ .ﺑﻪ ھﺮ روی ،اﯾﻦ اﺛﺮ در
ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﭼﺎپ ﺷﺪ.
دو ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه درس زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭼﮫﻠﻢ از ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان در ﺳﺎل  ۵۶ﭼﺎپ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم در اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ
در ﭘﺮﺗﻮ اﺧﻼق ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻣﻌﻤﺎی ھﺴﺘﯽ ھﻢ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ درﺑﺎره
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺶھﺎی دروﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺸﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۲ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزشھﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺣﺠﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوﯾﺪان،
 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم و ﻣﺴﺄﻟﻪ آزادی ،ﺑﺮدﮔﯽ و
رﺑﺎﺧﻮاری« را ﻧﻮﺷﺖ )ﻗﻢ ،ﺷﻔﻖ (۱۳۵۲ ،ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﺘﺎب »از ﺑﺮدﮔﯽ
روم ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد )ﻗﻢ ،ﺟﮫﺎن آراء(۱۳۵۴ ،
 -٢آﺛﺎری ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﺿﻤﻦ
آﻧﮑﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ،اروﭘﺎ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﯽﺑﮫﺮه از ﻋﻠﻢ ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻧﺸﺎن دادن
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ آن دوران درﺧﺸﺎن ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻓﺮاوان ﺑﮫﺮه ﺑﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب »ﻋﺬر
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ ج« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی اﺳﺖ ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﺛﺎر ﺳﺎدهﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
»اﺳﻼم و ﺻﻨﻌﺖ« از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮھﺮی زاده )ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ۱۳۸۴ ،ق) ۱۳۴۳ش( ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺘﺎب »ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺮﻗﯽ« از ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ )ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ دوم  (۱۳۴۹اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوی ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ.
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 .(۱۳۵۵ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﺣﻀﺎر ارواح از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ،ﺑﺴﯿﺎر اوج
ﮔﺮﻓﺖ و آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ھﻢ ﮐﺘﺎب ﻋﻮد ارواح و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارواح را ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺷﺮﺣﯽ
ھﻢ از ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻮده )ﭼﺎپ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﺎت ھﻔﺘﮕﯽ( ﺑﻪ دﺳﺖ
داده اﺳﺖ .در آن ﺟﻠﺴﻪ اﯾﺸﺎن از ﻃﺮف ﺑﺤﺚ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﺣﻀﺎر ارواح ﺑﻮده،
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ رو ح آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ ،و از وی درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺣﻮزه
١
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﭙﺮﺳﺪ.
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ« ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ھﺪف آن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنھﺎ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﻤﺲ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺛﺮ دﯾﮕﺮی
از ھﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻘﯿﻪ ﺳﭙﺮی ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮫﻢ
و ﻣﻔﺼﻞ در ﺟﺰوات ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد .در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی آن ھﻢ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮۀ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻋﻘﯿﺪه ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﺳﺎل  ۵۶ﻧﻮﺷﺖ .روی ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
٢
اﺳﺖ :اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی )ﻗﻢ ،ھﺪف ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ۱۳۹۷ ،ق(.
آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم در ﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ﻧﺸﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺷﻤﺎره ﻧﮫﻢ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻧﻘﺪ اﺳﻼم
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ وی ﻧﺎمھﺎی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ »رھﮕﺸﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رھﺮوان اﺳﻼم ﻋﻠﯽ÷ و ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ در اﻓﺸﺎی ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی ﺑﺎﺷﺪ« .وی در
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ،و روﺣﺎﻧﯿﻮن وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺿﺎﯾﻊﮐﺮدن روﺷﻨﻔﮑﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
از اﯾﻦ راه ﻣﺎ را ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .وی اﻓﺰود ،اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم وﻻﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .وی در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف او ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﺷﻤﺎ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺬھﺒﯽ
 -١ﻋﻮد ارواح و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارواح) ،ﻗﻢ ،(۱۳۴۹ ،ص ۷۷ـ .۹۵
 -٢در ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ،ﺷﻤﺎر ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﺸﺎن ـ از ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب -را در  ۸۴ﻋﻨﻮان
)ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺎپ و ﻧﺎﺷﺮ و ﺳﺎل ﻧﺸﺮ( آورده اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺷﻤﺎر ﻓﻀﻼی روﺣﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ اھﻞ ﮐﺘﺎب و
ﻗﻠﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاﯾﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺘﺎن ﺳﺎلھﺎی ﺣﺴﺎس ﭘﺲ از ﺳﺎل
۱۳۳۲در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮﻧﺪۀ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه ...و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮد روزﯾﺪ و
١
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎرھﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ در زﻧﺪان ﺑﺮای ﺳﺎواک روی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﭘﺪرش ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در دھﮥ  ۲۰و  ۳۰ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم
ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ ٢ ،و در واﻗﻊ ﻣﺤﻮر ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﻧﺎم وی
در زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮداد  ۱۳۴۹ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﺑﺮای درﮔﺬﺷﺖ ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ
٣
ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم در ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎل  ۴۱ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی را
در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و
 -١ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎل؟ ،ص  .۱۴دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم در ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺮداد  ۸۶ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ھﯿﺄت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﺮده
ﺑﻮد و آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب آن ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺎمھﺎی ھﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  ۳۴ص ۱۸۲ـ  ۱۸۷ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻓﻀﻼی وﻗﺖ ﺣﻮزه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی
اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺪر ،آﻗﺎ ﻣﻮﺳﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،در ﺣﯿﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،در درس ﺧﺼﻮﺻﯽ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺑﺎ ﺷﺮوع درس رﺳﻤﯽ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎرم ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل در درس اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﻮرد
ﻣﺸﺎوره آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ،ص .۱۶۲اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم وی در زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن ﻟﺰوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ را ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺣﮑﯿﻢ ،آﯾﺎت :ﻣﻨﺘﻈﺮی ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪی ﻓﺎﺿﻞ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ،ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ اﻧﺼﺎری ،ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،و
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﻣﺎم را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۰۳

وﻻﯾﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻖ رأی ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد ،آﻗﺎی دواﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖ دو ﻣﺎھﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﯾﺮان )ﻗﻢ) (۱۳۴۱ ،ص ۸ـ  (۱۰۱درج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ وی ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻃﯽ
ﺷﺐھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۴۲در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺗﮫﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد ١ .ﺑﻌﺪھﺎ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی آورد ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ
اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا وارد ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺷﮫﺮھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﺑﮫﺎر ،ﻣﮫﺎﺑﺎد و اﻧﺎرک ﺷﺪ ٢ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺎرت اﻧﺪﮐﯽ ھﻢ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ داﺷﺖ ٣ .اﯾﺸﺎن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﻮن ﻣﺬھﺐ و زﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ از رﺳﻤﯿﺖ ﻣﺬھﺐ
٤
اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد.
۱۳ـ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزوی اﯾﻦ دوره ،آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی )ﻣﺘﻮﻟﺪ
 (۱۳۰۸اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی در ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد
ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺎﻟﺒﯿﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از
ﻓﺮوﮐﺶﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﻋﺎزم ﻗﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ دروس
ﺳﻄﺢ ،در درس ﺧﺎرج ﺣﻀﺮات آﯾﺎت :ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺣﺠﺖ ،و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﺸﺎن در درس اﻣﺎم ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻮﻟﯽ اﻣﺎم را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی
۳۰ـ  ۳۷ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮدآوری ﮐﺮده ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام وی در ﺳﻦ  ۲۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ دروس ﺣﻮزوی
داﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن در دروس ﺣﻮزوی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﺣﻮزه اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﺸﺎن از ﺳﺎل  ۵۴درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل را ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ
دارد .در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ ،آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎرم ،دو دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻦ و ھﻤﻔﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
 -١ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در  :ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص ۱۷۶ـ .۱۸۴ ،۱۷۹
 -٢ﺷﺮح آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺪﻣﺖ ،ﺻﺺ ۲۴۱ـ .۲۳۳
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺸﺮدهای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ) ،ﻗﻢ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﺪف۱۳۹۹ ،ق(  ،ص
۷۱ ۵۹ـ  .۷۲در آﻧﺠﺎ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺑﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ در آن ﻣﺘﺨﺼﺺ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ- .
 -٤ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺪﻣﺖ ،ص .۱۹۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﻮزهھﺎی ﮐﺎری آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎھﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ھﺮدو از ارﮐﺎن
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش را از ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در
درس ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن در ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎری در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ .در اﺻﻞ ،ورود
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺟﺪی ﺷﺪه و آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
از آن زﻣﺎن و ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن راﺗﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی
ﺟﺎری زﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنھﺎ در ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺶھﺎ و
ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ـ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ،
در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻮع ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره ،دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎره اﻣﯽ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و ﻋﻠﻢ
ﻏﯿﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی اﻧﺴﺎن وﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻘﺪ اﻓﮑﺎر
ﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل و راﯾﺞ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺮح
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﻠﻔﯽ ـ وھﺎﺑﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺒﮏ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻞ ﯾﺎ وھﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ،در ﮐﺎر
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ،آﻧﭽﻪ در دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن اھﻤﯿﺖ
داﺷﺖ ،ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻓﮑﺮی ـ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دھﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از
ﺑﺮ آﻣﺪن ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دﯾﻨﯽ و ﺑﺎ ﻧﺜﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪیﺷﺎن در

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻃﻼب ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،و در اداﻣﮥ ھﻤﺎن اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎری از
آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
آنھﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ھﺴﺘﯽ ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﭼﺎپ
ﺷﺪ و درﺑﺎره ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮد .روی ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ آن ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد :ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،دﺑﯿﺮان ،آﻣﻮزﮔﺎران ،و ﻋﻤﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺳﻠﻮب و روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰل ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺮﻋﯿﺎت
ﻣﺪارس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﮑﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از
دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺎمھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ
و در آن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺮﺿﯿﮥ داروﯾﻦ«
ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .آن دو ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻮاع« ﮐﻪ در آن درﺑﺎره ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻮدن آن و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت
درﺳﺘﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ھﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ (.ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻢزدۀ آن روزﮔﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺎ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﮐﻮاﮐﺐ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﭘﯿﮏ رﻣﻀﺎن )ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺘﻮن۱۳۹۳ ،ق.(۱۳۵۱ /
رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ،ﻗﻢ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ۱۳۴۷ ،ش.
ﻣﺮزھﺎی اﻋﺠﺎز) ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﺎن( ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺤﻤﺪی۱۳۴۹ ،ش.
ﻣﮑﺘﺐ وﺣﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻄﯿﻒ ھﻨﺪی رﺋﯿﺲ آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ،و
ﺟﻌﻔﺮﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳﺮوش) ۱۳۴۸ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎوی دو ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ھﻨﺪی درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﯽ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ
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ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎد در آن ﺑﺎره از آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد از
ﻏﺮبزدﮔﯽ در ﻣﺬھﺐ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻤﻪاش ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﻓﻼن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ھﻨﺪی در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﻀﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻏﺪﯾﺮ۱۳۹۳ ،ق.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺣﺠﺮات« ﻗﻢ۱۳۴۹ ،ش.
ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﯽ ،ﻗﻢ ۱۳۵۰ ،ش .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎوی ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان )ﯾﮏ دوره ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ( ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺻﺪر ۱۳۵۱ ،ش .در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهھﺎی
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﺬھﺒﯽ آنھﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ارﺿﺎء اﯾﻦ ﺣﺲ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼء روﺣﯽ آنھﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ« .اﯾﺸﺎن ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺤﻮل در ﮐﺘﺎبھﺎی
درﺳﯽ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻃﺒﻌﺎ اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ درﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺣﻮزهھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ھﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ھﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ روش ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان
در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 -۱راه ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺻﺪر۱۳۵۳ ،ش.
 -۲ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺻﺪر ۱۳۹۸ ،ق)۱۳۵۷ش(.
 -۳رﺳﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺻﺪر۱۳۵۱ ،ش.
 -۴ﺑﺮھﺎن رﺳﺎﻟﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺻﺪر۱۳۹۸ ،ق )۱۳۵۷ش(.
 -۵ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۵۷ ،ش.
 -۶ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن و ﺟﮫﺎن ،ﻧﺸﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم۱۳۵۸ ،ش.
 -۷ﻗﺮآن و اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﺗﮫﺮان۱۳۵۴ ،ش.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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 -۸ﮐﺎوﺷﮫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻻﯾﺖ ،ﻗﻢ ۱۳۵۵ ،ش.
 -۹اﺻﺎﻟﺖ روح ،ﻗﻢ ۱۳۵۸ ،ش.
 -۱۰دﺷﻤﻨﺎن دوﺳﺖ ﻧﻤﺎ ،ﻗﻢ۱۳۵۳ ،ش.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای از داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ،
ﻗﻢ) ،ﺳﺎل آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻗﯿﺎم اﻓﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
آ ﮔﺎھﯽ ﺳﻮم »ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ« .ﻗﻢ ۱۳۹۷ ،ق )۱۳۵۵ش(.
راز ﺑﺰرگ رﺳﺎﻟﺖ ،ﻗﻢ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۵۷و ﭼﺎپ در ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۸اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
در ﺑﺎره ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ در ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺴﺖ
و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ،ﺷﺮق ﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ(.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ ،ﻗﻢ ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ ) ۱۳۵۸در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل و ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و
ھﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺒﻮده ،از دو ﮔﺮوه اﻓﺘﺎء و ﺷﻮرا ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ آن زﻣﺎن
در ﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ( .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،اﯾﺸﺎن
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ١ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺎم درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در درسھﺎی ﺧﺎرج اﺻﻮل ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد.
۱۴ـ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد در ﺳﺎل  ۱۳۱۱در ﺑﮫﺸﮫﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻣﺪﺗﯽ در ھﻤﺎن ﺷﮫﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۰در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺑﻪ ھﻮای اﺳﺘﻔﺎده از درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ .ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد از ﻓﻌﺎﻻن ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد و در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد
ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﻞ روز در ﺗﮫﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
از آن ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎواک ﺑﻮد و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼب
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺆول دﻓﺘﺮ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺻﻮل) ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ (۱۴۰۵ ،ج  ،۲ص  ۵۱۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

۱۱۰۸
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ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد .وی روز ھﻔﺘﻢ ﻣﮫﺮ ﺳﺎل  ۶۰در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺪود ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار
در دو دھﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﻇﺮه دﮐﺘﺮ و ﭘﯿﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﮫﻢ
رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر او را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن
و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ھﻢ از ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﺑﻮد ودر ﺳﺎل  ۵۲ﭼﺎپ ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺖ:
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﻇﺮه دﮐﺘﺮ و ﭘﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ! ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ.
دﻓﻌﺎت ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ  ۲۵ﺑﺎر ھﻢ رﺳﯿﺪ ١ .ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﻇﺮۀ
دھﻘﺎن ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﺠﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ٢ .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ھﻢ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮد ٣ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در اداﻣﻪ ھﻤﺎن روش ،ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهای ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ  ۲۸ﺳﺎﻟﻪ
در ﻗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻨﻮز آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی زﻧﺪه ﺑﻮد و ﺷﻔﺎھﺎ از وی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﺎپ دوم ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﯾﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﮐﺘﺮ و ﯾﮏ ﭘﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ،
دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﮏ دوره و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در دورۀ دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت روﺣﺎﻧﯿﺖ ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ،اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﺰﻧﺪۀ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن دوره ﺑﻮد .زﺑﺎن ﺳﺎده ﮐﺘﺎب،
 -١ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺷﮫﺎدت ،ص ۵۳ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد آﻣﺪه ،از
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ آﻗﺎی اﻟﮫﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ھﻤﺎن ،ص
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 -٢ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ھﻢ در ﺷﻤﺎره  ۶آن ﻧﺸﺮﯾﻪ
) ۲۷اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۳۱ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ از اﯾﻦ ﺳﺒﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد
ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ« از ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎل
 ۱۳۴۸ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ آن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺟﺪﯾﺪ و در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺧﻮاﻧﺪن آن را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﮑﻪ ﭘﺲ
از ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاخﺗﺮی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
آن ﻣﯽاﻓﺰود .ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ،ﭼﻨﺎن ﺣﻤﻼت ﺗﻨﺪی ﺑﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮ دوش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺗﻮﺟﻪ
ھﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد» :ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ ،و آواز زﻧﺎن ﻓﻮاﺣﺶ
و رﻗﺎﺻﻪھﺎ »ھﻨﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎن« ﺟﺎی ﺻﻮت روﺣﺒﺨﺶ ﻗﺮآن و اذان را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻔﻮف ﺟﻤﺎﻋﺖ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ »ﻣﺴﺠﺪ«
روی ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ ﻟﻤﯿﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮑﻨﻨﺪۀ ﺳﺪ ﻋﻔﺖ
»ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ« ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢھﺎ و
ﭘﺮدهھﺎ را ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﮫﯿﺞﺗﺮ و ﭘﯿﮑﺮ زﻧﺎن رﻗﺎﺻﻪ و ﺑﺪﮐﺎره را
ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن ،ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ«.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ھﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﺪف ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن درﺑﺎره اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در
زﻣﺮۀ آﺛﺎری آورد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﻼم را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﺪه
آل ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ وی ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درﺳﯽ ﮐﻪ از ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺗﺎزه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه و ادﺑﯿﺎت آن درﺑﺎره ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺛﺮی ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روان
ﺑﻮدن ﻧﺜﺮآن و ھﻤﮕﺎﻣﯽاش ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل واﻗﻊ ﺷﺪ.
اﺛﺮی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از وی ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات آﯾﯿﻦ
ﺟﻌﻔﺮی آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺎﺷﻤﯽﻧﮋاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ
آن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راه ﺳﻮم ﺑﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ آن ھﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد
و ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﺎل  ۴۳ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮی در ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ دو
ﻣﺘﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺒﺤﺚ اول ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ھﻢ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﮫﺎﯾﺖ اھﻤﯿﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم آن اﺛﺮ ھﻢ در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﮑﺘﺐ واﺳﻄﻪ« در آن دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ در
ﺷﻌﺎر »ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ« در ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼب آﻣﺪ ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راھﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺮق ﯾﺎ ﻏﺮب ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد در
ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از ﻧﻮار ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب درآﻣﺪه و
در آذر ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رد
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی دو اﺛﺮ دﯾﮕﺮ وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آنھﺎ ھﻢ در
ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺳﺎلھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ را اداره ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در آن ﺟﻠﺴﺎت ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﺑﻄﺤﯽ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ
ھﺎﺷﻤﯽﻧﮋاد و ھﻤﺪرس وی در ﺳﺎلھﺎی اﻗﺎﻣﺖ در ﻗﻢ  ١ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد.
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎھﻨﺎﻣﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺖ ھﺎﺷﻤﯽ
ﻧﮋاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺳﺎواک ﺷﺮﮐﺖ وی را در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﮐﺮد .زان ﭘﺲ ﮔﻪﮔﺎه ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎزل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ.
ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اوﺳﺖ .وی در ﺗﮫﺮان ،ﻣﺸﮫﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده ﮔﺰارش ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻨﻈﻢ وی ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺠﻤﻊ ھﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از اواﺧﺮ دھﻪ  ۳۰ﺗﺎ اواﺋﻞ ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎل ۴۲
٢
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
ﻣﺒﺎرزۀ وی ﺑﺎ ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺴﺎد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اوﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﯿﺞﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی در  ۲۲ﻣﮫﺮ ﺳﺎل  ۱۳۴۲در
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﯿﻞ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی وی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﻃﯽ ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی وی ،ﺳﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺷﮫﺎدت ،ص ۲۴۹ـ  .۲۵۰وی در ص  ۲۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  ۴۸ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ
ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم رﺳﯿﺪم ،اﯾﺸﺎن اول از ھﻤﻪ از آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮان
اﺳﻼم اﺳﺖ.
 -٢ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺷﮫﺎدت ،ص ) ۳۰۵ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻗﺎی ﻟﻮﻻﭼﯿﺎن ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﻮده اﺳﺖ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﺳﺎواک از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﮔﺰارش ﮐﺮده،
آﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎهھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی راﯾﺞ در ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
١
دوره را ﻧﺸﺎن دھﺪ .آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺮور ﺷﻮد.
۱۵ـ ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ۳ـ  ۲۰) ۱۳۱۴ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۵۴ق( در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه و در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎی وﻗﺖ ﺣﻮزه ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .وی ھﺸﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در درس
ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎبھﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺟﻤﻊ ۷۵ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب )اﻋﻢ از ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ( ﭼﺎپ ﮐﺮد و در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ۱۳۶۹درﮔﺬﺷﺖ.

 -١آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد در ﺣﻮزه رﺳﺎﺋﻞ و
ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﮐﻔﺎﯾﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد وﺣﻮزه درﺳﯽ ﭘﺮﺷﻮر و ﭘﺮورﻧﻘﯽ داﺷﺖ .وی در ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮدی،
ﻣﺘﮫﻮر ،ﺑﯽﺑﺎک و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮد .او ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﺟﻮان ﻣﺒﺎرز و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد .راه و
رﺳﻢ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺰﻣﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ و ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮد ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ آن ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎواک َرﺳﺘﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ
او از ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ ھﺠﺮت ﮐﺮدم .ﺳﺎﻟﯽ در دھﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ در ﻣﻨﺰﻟﺶ روﺿﻪ داﺷﺖ .ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و روﺿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺧﻮد آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه و راه و روش
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و زﻧﺪان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .در ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎلھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه دادﻧﺪ در دو ﺳﺮا ھﺮﮐﺪام ھﺸﺖ ﺷﺐ ﻣﻨﺒﺮ
ﺑﺮود .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ او ﺿﺮورت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺷﺐ اول
ﮔﻔﺖ ﺑﺤﺚ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﻌﺎد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽھﺎﯾﺶ را ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ
زﻧﺒﻮرھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﻢ .در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪم در ﻣﯿﺪان ﻧﻮ در ﺧﻮد ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ.
از ﺗﮑﯿﻪ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ او ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﯿﺎن راه و روش او ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻮت ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه و
ﭘﯿﻐﺎمھﺎﯾﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎ در آﻏﺎز ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﻼم آﺷﻨﺎﺳﺖ و
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و
ﻠﺖ و ُﻗ ُ
ﻋﺎﻟﻤﺎن در ﻣﻮردی از آﻧﭽﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ و ﺟﺎی ان ُﻗ َ
ﻠﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه ﺑﻪ
ِ
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺣﺎﺿﺮم.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺮﺣﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﺎپ دھﻢ ھﻢ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،در ﺳﻄﺤﯽ ﺧﺎص و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ وﯾﮋه ،در ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی روﺣﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽھﺎی ﺳﺎده و
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻞ دﺷﻮاریھﺎی ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﮔﺸﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎری از
ﺟﻮاﻧﺎن را از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ در دوره ﺷﺎه ﺑﺎز دارد ١ .وی از ﻣﻌﺪود ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
٢
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﮐﻼسھﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﺟﻮان آﻣﻮزش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﮐﻪ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻣﻦ آنھﺎ را ھﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر در
ردهای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯽھﺎی رژﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر آنھﺎ
٣
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺪان ھﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺳﺎل ۱۳۵۲ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭼﻨﺪ اﺛﺮ او ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ آﺛﺎری ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺬھﺒﯽ وﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ
و ﻣﺤﻤﺪی و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﺪر )ﺳﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﺛﺎر ﻣﺬھﺒﯽ آن روزﮔﺎر( و ﻧﯿﺰ ﮔﺎه
٤
ﻧﺸﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺎم اﺳﻼم ،آنھﺎ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن اﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای
ﻗﺮآن ،در ھﻤﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ از آن ﯾﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ در
ﺑﺎره آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﭘﺪﯾﺪهھﺎی آن آﻣﺪه ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ آن ھﻢ در ﺳﺎل ۱۳۴۸
در ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل ۱۳۴۹ﭼﺎپ ﺷﺪه و در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ
آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﺎم اﺳﻼم از ھﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﯾﺎ
 ۱۳۴۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺎﭘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﭼﺎپ
ھﺸﺘﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎپ ھﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻣﻘﺘﺒﺲ از ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی دﯾﻦ ﭘﺮور در ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،ص۶۶ـ .۶۷
 -٢ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎدواره ،ص .۷۲
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۷۶
 -٤ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺎم اﺳﻼم و ﻧﻮزده ﻣﻮرد از ﻣﻨﺸﻮرات آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج ،۲
ص ۳۲۳ـ .۳۲۷

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن
وﺟﻮد داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ھﻢ درﺳﺖ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ از ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮﯾﻒ زاده در ﺳﺎل  ۱۳۵۲در
ﺷﮫﺮ ﺳﺎری ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺧﻂ
و رﺑﻂ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﮑﺮر از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ.
ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از آﺛﺎر وی ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎرش آﻣﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ او ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ :ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ )ﺗﮫﺮان،
 (۱۳۴۳ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ )ﻗﻢ ،ﭘﯿﺎم اﺳﻼم ،(۱۳۴۶ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ
ﻋﺒﺎس ،ﮐﻮدک ﻧﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺎی ﮐﻠﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ در ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط )ﺗﮫﺮان،
ﻣﺤﻤﺪی) (۱۳۴۴ ،از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی( ،آﯾﻨﺪه اﺳﻼم ،ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺮﻗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎ در
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺻﺪر) (۱۳۴۷ ،از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺎﻟﺪی؛ ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ(،
اﻋﺘﯿﺎدھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﻣﺬھﺐ و رھﺒﺮ ﻣﺎ ،اﺳﻼم و ﺑﻼھﺎی ﻧﻮﯾﻦ )ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ(۱۳۴۷ ،
)از ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ( ،ﻗﺼﻪھﺎی ﻗﺮآن ،اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﻼم و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻣﺮدان ﭘﺎک از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق ،دﺧﺘﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ،ﻣﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﭼﺮا رﻓﻮزه ﺷﺪم ،آﯾﻨﺪه
اﺳﻼم ،ﺷﯿﻌﻪ و زﻣﺎﻣﺪاران ﺧﻮدﺳﺮ )ﭘﯿﺎم اﺳﻼم) (۱۳۴۳ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ(،
ﻻﻧﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﻤﺪ )از ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮ(،
اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﺟﻮدﺳﻦ ﮐﻠﻮﻧﻠﯿﻮس ،ﻗﻢ ،(۱۳۴۸ ،ﺣﺪود ﺧﺴﺎرت ﺟﮫﺎن )از
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی( ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ )ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮاھﺎﻧﯽ) (۱۳۴۸ ،از ﺟﺮج
ﺟﺮداق( و آﺛﺎری دﯾﮕﺮ ١ ...ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺳﺎلھﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮥ  ۴۰و ﭘﺲ از آن ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دھﮥ  ۵۰ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮد داﺷﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻠﻘﯿﺲ ،وی داﺳﺘﺎن ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺎﺟﺮای
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻏﯿﺮه اراﺋﻪ ﮐﺮد وﺳﭙﺲ ﺷﺮﺣﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺒﯽ÷ اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ھﻤﺰﻣﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن و
ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻋﺸﻘﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﺎ ﺑﻠﻘﯿﺲ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و دﺷﻮاریھﺎ
 -١ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ھﺮﮐﺪام را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎدواره اﺳﺘﺎد
ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ.۱۳۷۲ ،

۱۱۱۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

و راهﺣﻞھﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺟﻮان ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻗﮫﺮﻣﺎن
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﮐﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﺑﻮد ،رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪتھﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺟﻠﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﻮد و در
ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ھﻢ اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﺣﻮم زﻣﺎﻧﯽ در  ۲۹ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۶۹درﮔﺬﺷﺖ.
۱۶ـ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ

ﻋﻠﯽ ﻣﺮاد ﺧﺎﻧﯽ ارﻧﮕﻪ ١ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۰۵/۲/۴از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻗﻢ ـ و اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺠﻒ ـ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ٢ .وی ﺳﺎلھﺎ در ﻗﻢ ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ودر ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮای ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺷﺎﮔﺮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد و ھﻤﺰﻣﺎن در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺖ .ﺗﮫﺮاﻧﯽ در
٣
ﻗﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ـ ﻣﻘﯿﻢ ﯾﺰد ـ ھﻢﺣﺠﺮه ﺑﻮد.
ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر
آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزھﺎی ﺷﺮوع ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم،
ِ
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ در ﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ٤ .ﺗﮫﺮاﻧﯽ ھﻤﺎن زﻣﺎن،
در ﮐﻨﺎر آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،اﺑﻄﺤﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻠﯽ ،در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج

 -١روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﻟﻮس ،ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎﺗﯽ داﺷﺖ و ﺧﻮدش
اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪرش از راه ﺑﺎﻏﺪاری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻪای را ھﻢ ﮐﻪ او در ﻣﺸﮫﺪ داﺷﺖ،
ﭘﺪرش ﺑﺮای او ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -٢وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ  ۳۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮای وی از دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج
ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده و ﺗﻨﮫﺎ دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻧﻮزده ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد
درآورده اﺳﺖ )ﺧﺎﻃﺮات ،ص .(۲۶
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ص .۴۱۱
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص  ،۲۰۲ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ .آن روزھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدم و از اوﺿﺎع ﻗﻢ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در آن ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۱۵

آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ھﻢﺑﺤﺚ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ١ .وی
ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ.
در دھﮥ ۴۰و  ۵۰ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ
ﻧﮋاد ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻋﺒﺎس واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﺎﻣﯽ ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
ﻣﺸﮫﺪ را در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ
ھﻢ در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ،اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ،در ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .وی
ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
ً
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺧﺼﻠﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده و ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪای داﺷﺖ و در ﻏﺬا ﺧﻮردن و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد
اھﻞ ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد ٢ .آﻗﺎی ﯾﺰدی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺷﯿﺦ
ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،روح ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ ﺧﻮدش
٣
را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ،در ﺑﻨﺪ ﻏﺬاھﺎی اﻟﻮان ﻧﺒﻮد«.
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮع ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و ﺟﺪی و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده
اﺳﺖ ٤ .درﺑﺎره او اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺪت و ﺣﺪت رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .وی در ﻃﺮﻓﺪاری از
اﻣﺎم و اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،اﻓﺮاط ﻣﯽﮐﺮد؛ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯿﺪ .ﺧﻮدش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺎواک او را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎزﺟﻮ ﺿﻤﻦ ﭘﺮﺳﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ،از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ :او را اﻋﻠﻢ ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﺻﻼ او را ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
 -١ھﻤﺎن ،ص ۲۰۶ـ  ۲۰۷و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.۲۱۰ ،۲۰۹ ،
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۳۶۰
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﯾﺰدی ،ص .۴۱۱
 -٤آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﯾﮏ روز ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ درس را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎی ﺗﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ھﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ و
درس را ﺷﺮوع ﮐﺮد.
ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :روزی در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮدم ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ آﻣﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪای از
ﺟﯿﺐ درآورد ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داد .اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ھﻨﻮز ﺑﺮای اﺣﺘﺮام از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،دوان رﻓﺖ و در را ﺑﻪ ھﻢ زد .اﺳﺘﺎد ﺣﯿﺮت زده ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺠﺴﻤﻪ زھﺪ اﺳﺖ ،ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺗﻨﺪ اﺳﺖ )ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ(.

۱۱۱۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﺶ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و او را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮذر ﺗﺎﻟﯽ ﺗﻠﻮ
ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﻢ) ،ﺗﺎﻟﯽ ﺗﻠﻮ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،داد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ( ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺳﻪ
١
ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺸﮫﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪم ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻮد ...اﯾﺸﺎن اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﻣﺜﻨﻮی و ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺖ ...ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و اوھﺎم
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻨﻮی و ﺣﺎﻓﻆ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و آنھﺎ را ﺑﺎ اﻧﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ٢ .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ...اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم اﻋﺘﺪال در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد...
ﺗﮫﺮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ درﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و ھﻢﺑﺤﺚ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻮد«  ٣آﻗﺎی
ﯾﺰدی ھﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات روزھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺪری ﺧﺸﮏ ﺑﻮد« وی از رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺼﻮص او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ »در ﺧﻼل ﻧﺎھﺎر ،او ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﺎه از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز«  ٤ﯾﺰدی او را ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻪ رأی ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮده
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی ھﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد را اھﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺮﻓﺎن و اﺧﻼق و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ
٥
ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﻣﺒﺎرزات ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۴۹در اﯾﺮاﻧﺸﮫﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ رﯾﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮده ،از ﺣﻀﻮر ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﯿﺪی در آﻧﺠﺎ ﺧﺒﺮ داده و ﻣﻮردی را ھﻢ از

 -١ﺧﺎﻃﺮات ص  ،۵۸وی در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای ﻣﻦ
ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺸﺮک ھﺴﺘﯽ؛ دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﻘﻪ
از ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ و در ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ) .ﺧﺎﻃﺮات ،ص (۷۰
 -٢آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ ﺑﻮده و ھﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ روﺷﮫﺎﯾﯽ ،ﺧﺪا
را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،از ﻣﻦ ﺳﺮﻧﺰده و ﻣﺜﻨﻮی را ﭼﮑﯿﺪه ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽداﻧﻢ »ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب  /ھﺴﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ وﻟﯽ دارد ﮐﺘﺎب«.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ،ص .۳۶۶
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ص .۴۰۸
 -٥ھﻤﺎن ،ص .۴۱۲

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۱۷

١

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی رژﯾﻢ درﺑﺎره ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در دی ﻣﺎه ۱۳۵۶
اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ ،اﺳﺎﻣﯽ »ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺘﻌﮫﺪ را ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات و ﺑﺴﯿﺞ
ﻧﯿﺮوھﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻨﺪ« و دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ و ﺑﺪ آب و ھﻮا ﺗﺒﻌﯿﺪ و
در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎهھﺎ زﻧﺪاﻧﯽ« ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ» :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ،و »در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
٢
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،وﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای«.
ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی ﺗﻈﺎھﺮات در ﺳﺎلھﺎی ۵۶ـ  ۵۷ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و در ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .در ھﻤﺎن زﻣﺎن،
ﮔﻪﮔﺎه در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ از ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﻔﺘﺢ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ از او دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ وی را ﭘﺲ از دو ﺷﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﻣﺮداد  ۵۷اﻋﻼم ﮐﺮد» :در آﻏﺎز ﻣﺤﺮم
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺎﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
٣
ﻣﻌﺮوف دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از دو ﺷﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵۷در ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد ٤ .ﭘﺲ از
آن ھﻤﺮاه ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪدﺳﺘﻐﯿﺐ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﮫﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ وﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪی
ﺑﻪ ﺳﻘﺰ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ در  ۲۸اردﯾﺒﮫﺸﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ »درﺑﺎره اوﺿﺎع اﯾﺮان«
٥
ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺷﺪ .در  ۵آﺑﺎن  ۵۷ﮐﻪ
ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ و در ﺟﻠﻮی راه آھﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ ٦ .ﻣﺠﺪدا در

 -١اﻧﻘﻼب در ﺧﻤﯿﻦ ،ص .۸۰
 -٢اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۴ص  ،۳۸۳و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.۴۸۷ ،۴۰۶ :
 -٣اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص .۳۲۹
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواﮐﻢ ،ص ۳۱۲؛ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ،ص
۳۶۵ـ .۳۶۶
 -٥اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۳ص ۳۰۱ـ .۳۰۴
 -٦روز ﺷﻤﺎر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۷ص.۱۱۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﺸﺘﻢ آﺑﺎن ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه و ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ» ،در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« ١ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در  ۱۶آﺑﺎن  ۵۷در اﺳﺘﺎدﯾﻮم
ﺳﻌﺪ آﺑﺎد ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ »ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
٢
و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف آزادی و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد«.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﻣﺒﺎرزان روﺣﺎﻧﯽ ،در ذﯾﻞ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎی ﺿﺪ رژﯾﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ٣ .وی در ﻣﺸﮫﺪ ،در
روزﮔﺎری ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎواک ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ
داﺷﺖ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻧﺎم وی در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ھﻤﺮاه
٤
وی در درس و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وی ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻣﺒﺎرز ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺠﺮت اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻧﺎم آﻗﺎﯾﺎن »ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﺎﻣﯽ ،ﻋﺒﺎس واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،و ﺳﯿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد« آﻣﺪه اﺳﺖ ٥ .ھﻤﮑﺎری وی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات و ﻏﯿﺮه ،در ﺿﻤﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ھﺎﺷﻤﯽ
٦
ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی در ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﮫﺪ در ﺳﺎل  ۵۷ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ »در ﺷﮫﺮ ﻣﺸﮫﺪ ،ﺧﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﭘﻨﺎھﮕﺎه
 -١ھﻤﺎن ،ج  ،۷ص .۱۷۵
 -٢ھﻤﺎن ،ج  ،۷ص .۴۰۰
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص .۳۳۸ ،۳۳۱ ،۳۲۲
 -٤در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،ذﯾﻞ
ﻧﺎم ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ.
 -٥اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۳ص  .۴۰۲در اﻃﻼﻋﯿﮥ دﯾﮕﺮی از ھﻤﺎن دﺳﺖ ،ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﻣﺸﮫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎﯾﺎن »اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻧﻮﻏﺎﻧﯽ ،ﺟﻮاد ﺗﮫﺮاﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﮑﻤﺖ ،ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺣﺴﻦﻋﻠﯽ ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﻣﺼﺒﺎح ﻣﻮﻟﻮی ،ﻋﺒﺎس واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،و
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای« آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۳ص ۴۹۳
 -٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ص ،۸۱۲ ،۸۱۱ ،۷۹۲ ،۷۱۰ ،۷۰۳
.۸۴۵ ،۸۳۱

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۱۹

ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع ﺑﻮد و اداره ﻗﯿﺎم و راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽھﺎ و ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی و
اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺎس واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ و آﻗﺎی ﻃﺎھﺮ
اﺣﻤﺪ زاده و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد روﺣﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻓﺮھﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ« ١ .در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ در  ۳۱ﺗﯿﺮ ۵۷ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ درﻣﺸﮫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن وی از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮد از ﺳﻘﺰ ،ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ٢ .در اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮوھﯽ از ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی در  ۵۷/۹/۲ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ درﺑﺎره »ﺗﺠﺎوز ﺣﺎﮐﻢ،
ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ٣ .آﻗﺎی ﺷﺎﮐﺮی ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از
٤
ﺣﻀﻮر ﺗﮫﺮاﻧﯽ را در روﯾﺪادھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎل  ۵۷در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺸﮫﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ
رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اھﻮاز  ٥ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و وی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
رژﯾﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ ٦ .وی در ﺳﺎل  ۱۳۵۸از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺸﮑﻞھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ ھﻔﺘﻢ از

 -١اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﺪ )ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ دوم (۱۳۶۲ ،ص .۲۸
 -٢اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﺪ ،ص ۸۵ـ .۸۶
 -٣اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .۸۰۹
 -٤اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﺪ ،ص .۱۶۳ ،۱۳۳ ،۱۱۸
 -٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ،ص  .۳۶۶آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :وﻟﯽ ﺣﻘﯿﺮ ھﯿﭻ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪای را
در اھﻮاز ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را از ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدم و ﺑﺎ او از
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻀﯿﻪ رﮐﺲ آﺑﺎدان ﺧﺒﺮ دادم .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم آﺑﺎدان ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮافھﺎ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و دﯾﮕﺮان
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ دادﮔﺎه را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮم وﻟﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ و ﺟﻨﺘﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻇﺎھﺮا
ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٦اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﺪ ،ص .۲۰۴

۱۱۲۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ ١ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ وی آﺛﺎری در اﻗﺘﺼﺎد
٢
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﺗﮫﺮاﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ از ارادﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،دﮐﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ وی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ آن ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽاش ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،در آﻧﺠﺎ از آن
ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد .در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺎم )ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ و ھﻢ آن
ﺟﺰوه ﻣﻌﺮوف را ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« ،ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺎم
ﺑﻮدن آن اﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺷﺎره دارد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :زﺑﺎﻧﻢ ﭘﺮ از
ﺳﺘﺎﯾﺶ وﺟﺎﻧﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ اﯾﻤﺎن و دﻟﻢ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮش
درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ رﺳﺘﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽروﯾﺪ و در ﺟﮫﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ و
ﻣﺸﺘﺎق و دردﻧﺎک در ﺗﻼش ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺠﺪد ﻣﮑﺘﺐ اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺧﻮب آن ﺧﻼ ﺑﺰرگ و رﻧﺞآوری را ﮐﻪ ﺳﺨﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻣﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﭘﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺶ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺳﺨﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮش ...و ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ٣ «.در دی ﻣﺎه  ۵۶ھﻢ ﺳﺨﻦ از ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ از دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ٤ .وی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺧﺼﺎﯾﺺ روﺣﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎﻟﮕﺮد ھﺠﺮت و ﺷﮫﺎدت اﺑﻮذر زﻣﺎن دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )۳۱ـ  (۳۸ﻧﻮﺷﺖ )ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ذی ﺣﺠﻪ ۱۳۹۷ق( و ارادت ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد
و از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ او ﺑﺪ ﮔﻔﺖ .اﺣﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﺳﻨﯿﮥ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
در ﻏﯿﺒﺘﺶ دوﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﮫﻤﺖ و ...را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ روﯾﺶ رﺳﺘﻤﺎﻧﮥ ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﭼﻮن
٥
ﺗﮫﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آﺑﺸﺎن ﮐﺮد.
 -١اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ ،ص ۲۰۷؛ راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ص ) ۳۴۶در آﻧﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﻢ از وی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﻣﻨﺒﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﺗﮫﺮان (۱۳۸۳ ،ص .۲۵۴
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۳
 -٤ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۳۹۰
 -٥ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ھﺠﺮت و ﺷﮫﺎدت ،ص .۱۳۳

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۲۱

ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ در ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻋﻼﻣﯿﮥ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺜﺮش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ
آﻧﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در آن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﺒﻮت و ﺑﻌﺜﺖ را رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی ﺑﻪ ھﻮش
آورﻧﺪه و ﺣﺮﮐﺖ آﻓﺮﯾﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت داﻧﺴﺘﻪ ...و دﯾﻦ ﺑﻪوﯾﮋه دﯾﻦ اﺳﻼم را
ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﮥ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه«. . .
اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ،در ﺑﺎﻧﻪ و ﺳﻘﺰ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ١ .ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﺎرھﺎ در
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖَ .
ﺗﻨﺪروی ﺗﮫﺮاﻧﯽ در دﻓﺎع از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺘﯿﺎش ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ از ﺗﮫﺮاﻧﯽ،
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ وا ﻣﯽدارد.
آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﺸﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻔﯿﺪی
دادهاﯾﺪ و دورادور اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در روش اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ« ٢ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ،در ھﻤﺎﻧﺠﺎ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ذﯾﻞ ﮐﻠﻤﮥ »ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﮫﺪ« ﻧﺎم وی را ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ از آن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺗﮫﺮاﻧﯽ در  ۵۹/۳/۱۵ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
آری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﺑﺮادر ﻧﻮﺷﺖ و از ﺳﺮ ارادﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ داﺷﺖ ،ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺎ وﻗﻊ
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﮐﻪ آری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺮادر ،ﻧﻮﺷﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ،ـ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ـ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،آﺛﺎری در اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ھﻢﺑﺤﺚ ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﮫﺮاﻧﯽ اﻓﺘﺎد ،ﺿﻤﻦ ﻧﺎمھﺎی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ داد .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ در اﯾﻦ
ُ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ٣ :ﮐﺘﺎب رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻼم رﺳﯿﺪ ١ ،وﻟﯽ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﻧ َﺴﺦ

 -١اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص ۲۷۴ـ .۲۷۵
 -٢اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص .۲۲۲
 -٣آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره رواﺑﻂ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺎره اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﻮش ﻓﮑﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺑﺪﻓﮑﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﭘﯿﺮﻣﺮد

۱۱۲۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻢ ،و ﻣﺘﻤﺎﯾﻠﯿﻦ و ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻦ ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽرود،
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲزده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎرهای ھﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ
و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ اﺳﻼم زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و
ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎﻃﻠﯽ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼم
٢
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ )ﺧﺎﻣﻨﻪای( را ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی ھﻢ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ را ﻧﺰد آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ آوردﻧﺪ آن
را ﺷﺪﯾﺪا رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺆﻟﻒ ﻋﻤﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٣ .دوﺳﺘﻢ
آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ :ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ .آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ
آﺑﺎدی آن را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺸﮫﺮی ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻟﻌﺎﺑﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎ زده اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ھﻢ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن وﻗﺘﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ را دﯾﺪ ،ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ .وی از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ از ﻣﮑﺘﺐھﺎی
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ٤ .آﻗﺎی ﯾﺰدی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺟﻮانھﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ آن ﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در اواﯾﻞ
اﻧﻘﻼب در ﮐﯿﮫﺎن ﺑﺎ ﻋﮑﺴﯽ از ﻣﻦ و ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻮت او ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮی.۱۳۵۴ ،
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،ج  ،۲ص ۲۹۶ـ  ۲۹۷وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن اول آﺑﺎن
 ۵۹ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﻧﺎﻣﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻢ .در آﻧﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب اﻗﺎی ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ،دﯾﺪم اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ھﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب
آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ دادم .اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اوﺳﺖ،
اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره اﺻﻞ اﯾﻦ اﺗﮫﺎم آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺘﺎب رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﻮده
و آن زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ راﺑﻄﻪ آﻗﺎی ﺻﺪر ﺑﺎﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﺑﯿﻦ
ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آﻗﺎی ﺻﺪر ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺧﻮب ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم آﺛﺎر او ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ) .اﯾﻦھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﻔﺼﻞ در ﻧﺎمھﺎی
ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺖ(.
 -٣ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ص ۲۱۴ـ .۲۱۵
 -٤ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ص .۴۰۸

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۲۳

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دﯾﺪﮔﺎه وی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ،
١
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ«.
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ از ﺳﺎل ) ۵۰ﯾﺎ  (۴۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﻗﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 .۱اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ .۲ ،اﺳﻼم ﺿﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر .۳ ،اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ .۴ ،ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮی۱۳۹۵ ،ق( .۵ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻻﺿﺮر ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ .۶ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ .۷ ،ای اﻧﺴﺎن ﺳﺘﻢ و ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﻣﭙﺴﻨﺪ.۸ ،
ﺗﻮﺣﯿﺪ ذاﺗﯽ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت وﺣﺪت وﺟﻮد .۹ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم .۱۰ ،ﻃﺮح
ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ .۱۱ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ .۱۲ ،ﺗﻘﯿﻪ در اﺳﻼم )ﻗﻢ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،(۱۳۵۲ ،
 .۱۳ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ در اﺳﻼم )ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮی۱۳۵۰ ،ش( .۱۴ .رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻼم )ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮی .(۱۳۵۴ ،وی در ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮده و ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺷﺮﯾﻌﺖ
آن ،ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻈﺎم ﻣﺪاراﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺗﮫﺮاﻧﯽ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ھﻮاداری از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﻘﻼب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻻھﻮﺗﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن
ﺻﻔﻮف ،وی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺷﺪ و وی در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۵۸ﺿﻤﻦ
٢
ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﺎم ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﺎوی ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ وی ﺑﺮ ﺿﺪ رھﺒﺮان ﺣﺰب
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺨﺺ اﻣﺎم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ
ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﺗﯿﺮاژ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮدن آﻧﺎن را ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار داد.
 -١ھﻤﺎن ،ص ۴۱۰ـ  ۴۱۱ﺗﮫﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﺸﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺟﺰ از دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ .ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ در ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﮫﺪﯾﻦ آﻣﺪو در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
داﺷﺘﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ھﯿﭻ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮد.
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻏﺎﺋﻠﮥ ﭼﮫﺎردھﻢ اﺳﻔﻨﺪ ،ص .۱۴۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ،وی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ اﻣﺎم و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﮑﺘﺒﯽ اداﻣﻪ داد.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در ﺳﯽام اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۶۰ﺧﺒﺮ از ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ وی زده و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺪیﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻤﺎق داران ،اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
١
ﭘﯿﺮوان ﺟﻨﺎح ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و او ھﻢ ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮار ﺑﻨﯽ ﺻﺪر از اﯾﺮان ،و ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
در ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ،۶۴ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺳﺎلھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در رادﯾﻮ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺎم و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ،ﺳﺎلھﺎ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ) (۱۳۷۴او را در ﻣﺮز ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان رھﺎ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ وی را ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آزاد ﺷﺪه و
٢
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺰﻟﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻞ ﭼﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ اﺳﺘﺎدش اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺧﻼق و ﺗﻮﺣﯿﺪ
٣
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدش از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

 -١ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ۶۰/۳/۳۰ ،روزﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ:
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ او ﻧﻨﻤﻮدم و ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﻦ ﺑﻪ او درﺑﺎره دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺪاد .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا اول ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ در اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ در ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﺷﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺷﮑﺎﻻﺗﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺤﺎل ﺑﻮدن ﻣﺮا ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ از
دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢اﯾﺸﺎن ﮔﻪﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ دﯾﺪارھﺎﯾﯽ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۱۳ص » ۳۹۸ﮔﺎھﯽ وﻗﺖھﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ھﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﮐﺘﺎب اﺧﻼق ھﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻟﮑﻦ ھﻤﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻮدش از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ ۲۲) .آذر  (۵۹ﺷﯿﺦ
ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآن در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ،ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ،ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎرم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،روش اﺳﻼم در
اﺻﻼح ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺷﺮح ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﯾﺮه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ در دو ﻗﻮس ﻧﺰوﻟﯽ و ﺻﻌﻮدی ،ﺷﺠﺮه ﻧﻮرﯾﻪ
در ﺷﺮح ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺠﺮهای ﮐﻪ آدم از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪ .رﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮح اﻧﺤﺎء وﺟﻮد راﺑﻂ )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ(،
رﺳﺎﻟﻪای در ﺟﻮاز ﻋﺰﻟﺖ از ﺧﻠﻖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺷﺮح ھﺪاﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ اﺛﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ
ﻗﺼﯿﺪه ﺗﺎﺋﯿﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرض ،ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺒﺎح اﳍﺪاﻳﺔ اﻟﯽ اﳋﻼﻗﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﮫﯿﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺑﻦ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۲۵

۱۷ـ ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰادۀ ﻏﻔﻮری

ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۲۵اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۹) ۱۳۰۲ﺷﻮال  (۱۳۴۲در ﻗﺰوﯾﻦ و
درﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۱دی ﻣﺎه  (۱۳۸۸در ﻗﺰوﯾﻦ دوران دﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻃﻠﺒﮕﯽ راﮔﺬراﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺎت ﺣﺠﺖ ﮐﻮه ﮐﻤﺮهای ،ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۴۴ـ  ۴۸ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۵۱
دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻏﻔﻮری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺧﺎص ﺧﻮد را در اراﺋﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دھﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب اﻧﻔﺎل ﯾﺎ ﺛﺮوتھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر او ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
را در وی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪھﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪدارھﺎ )دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم (۱۳۵۳ ،ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋهای را در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ و ﺳﺎده ﻃﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی از رﻓﻘﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎھﻨﺮ و ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در دھﮥ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ١ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
دﯾﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎپ ﺳﺎل  ۱۳۵۵از ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ و ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﮐﺎﻣﻼ رﻧﮓ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد:ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ،ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ،ﭘﯿﺮوزی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺣﻖ در ﺑﯿﻨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ,زﻣﺎن ﻇﮫﻮر ...راﺑﻄﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ,ﺟﮫﺎد ,ﺻﻠﺢ و اھﻤﯿﺖ آن در
اﺳﻼم ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺳﺎل اول داﻧﺸﺴﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﺳﺎل  ۱۳۵۱ھﻢ
از ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻨﻮز ھﻢ اﺛﺮی ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .از ﻏﻔﻮری ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﭼﺎپ ﺷﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر او ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻗﺮآن ،اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اواﺧﺮ
ﺗﺮﮐﻪ ،ﺧﺎﻃﺮات .وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻘﺮﯾﺮات دروس ﮐﻪ در ﻗﻢ از درس اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم در
ﺧﺎﻧﻪام ﺑﻮد ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﮏ دوره اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط.
 -١ﺷﺮح ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ را درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎھﻨﺮ و ﻏﻔﻮری ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در:
ﯾﺎران اﻣﺎم ،ﺑﻪ ...ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺣﺎﺷﯿﮥ ص ۲۶۷ـ .۲۶۸

۱۱۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دھﮥ  ۴۰ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ و از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .وی در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی ١ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﮐﻤﺎل
ﻧﺎرﻣﮏ و ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ رﻓﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ھﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻣﺪارس ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ٢ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :وی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮف ﺳﺎواک دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ ٣ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺎرش ،وی
٤
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﻌﺪی وی ﺑﻪ ﺟﺰ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ  ٥ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و ﺷﮫﺎدت ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﺷﯿﻌﯿﺎن
اﻣﺎم رﺿﺎ÷ و آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر او ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد
ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .وی در ﻣﺎهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آ ﮔﺎھﯽھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎره ) ۱ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده( ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۸ﭼﺎپ ﺷﺪ .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی از دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ،از ﺣﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ از ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد.
ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻮﺷﺖ )ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ(۱۳۶۰ ،
ﮔﻠﺰاده در ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ در ﻣﺠﻠﺲ
اول ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ وی از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ )ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ و ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق و ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮش ﻣﺮﯾﻢ
ھﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶ را داﺷﺘﻨﺪ و ھﺮﺳﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﻃﺮح ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ وی در ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮح و
 -١درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ،ص .۳۰۰
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ،ص .۴۶۸
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۴۶۹
 -٤ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ھﻤﺎن ،ص  ۶۳۷دﻋﻮت ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر ھﻤﺮاه اﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی و ﺑﺎھﻨﺮ ،و ﺑﺮای
دﻋﻮت دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ص .۲۵۸
 -٥ﭼﺎپ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎل ۱۳۴۹ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم آن در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و
ﺟﺰاﺋﯽ )اﺣﮑﺎم و ﺳﯿﺎﺳﺎت( ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۲۷

از ﻣﺠﻠﺲ اول اﺧﺮاج ﺷﺪ ﯾﮏ دھﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﯽ ﺧﺰﻋﻞ،
ﺷﺮح ﺣﺎل وی را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از وی ﻧﺎم ﺑﺒﺮد ،و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﺑﻪ ھﻨﺪ داﺷﺖ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺶ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ او در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم داﻧﻪھﺎی ﺗﺴﺒﯿﺢ
)ﺗﮫﺮان (۱۳۶۹ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ آﺛﺎری ﮐﻪ از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﻮﺷﺸﯽ در راه ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزداﻧﯽ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻏﺎز
آن ﺷﺮﺣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ وی و در اﻧﺘﮫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از او در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
۱۸ـ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی

ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﯽ دھﻪھﺎی ﺳﯽ و ﭼﮫﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ از ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ از وی
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ١ .وی ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﻟﮫﯿﺎت
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۰در ﮔﺬﺷﺖ ٢ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی اوﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﮑﺎر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﻨﺘﯽ ،در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﻓﺮاوان روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اوﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﻼﻣﯽ
او ،ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ را در اﻓﮑﺎر آﺷﻮری اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ

 -١ﺑﻪ ﺟﺰ آﺛﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮ وی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﻼق ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﺛﺮی ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻮل
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان )درﺑﺎره ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎ( دارد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺛﺮی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﻪ آن ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب
ﺗﻘﯿﻪ وی ،ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎھﯽ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮی از وی در ﮐﻨﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ در
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢وی روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﮫﻠﻮی داﺷﺖ .ﺧﻮدش داﻣﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی از
ﻓﻀﻼ و ﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ .ھﻤﻮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻋﻼﻣﻪ ،ﺑﺮ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دراﻓﺘﺎد و ﮐﺘﺎب ﺣﻮل اﻟﻤﯿﺰان را در
رد ﺑﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻧﻮﺷﺖ .وی در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۵۰از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺖ .ﻣﺮگ وی ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﻣﺸﮑﻮک ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺤﺚ( در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد
را از ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد .از دﯾﺪ آﻧﺎن اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪا را ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺷﮕﻔﺖ ﻃﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﮐﺘﺎب ﻓﻘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺳﺎل  ۱۳۴۲و ﭼﺎپ دوم در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ در آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ
١
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ« در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻄﻼح ﺑﺮاﺑﺮ آن »ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« اﺳﺖ .در ھﻤﺎن ﺟﺎ ،ﻃﯿﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :راﺟﻊ
ﺑﻪ »ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽﻃﺒﻘﮥ اﺳﻼﻣﯽ« ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺴﺎس و ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را در
ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎﺑﻤﺎن )ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ(  ٢ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﯾﻢ ٣ .وی در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺷﺮح دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺑﻮذر او را ﯾﮏ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ٤ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ از ﺗﻔﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎری از اﯾﻨﺎن اﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ آﺛﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﺮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ
ﺷﻤﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از
ﺳﯽ ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺳﯽ ھﺰار درھﻢ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﻼﮐﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎم از
ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺪ ھﺰار درھﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ! ﺻﺪ ھﺰار درھﻢ آن روز را ھﺮ ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ وای ﺑﻪ ﺣﺎل آن
ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺳﻼﻣﯿﺖ و ﺗﺸﯿﻌﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺛﺮوت آﻧﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻻﺑﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮھﺎ
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺘﮑﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﻮل را از راه ﺣﻼل ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﯿﻌﻪ

 -١ﻓﻘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ص .۱۴
 -٢ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ش در ﻗﻢ )ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺣﮑﻤﺖ( ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب روح اﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﻼﻣﯽ از ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻃﺒﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﯿﺒﯽ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ھﻢ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.
 -٣ﻓﻘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ص  ،۴۰از ﻣﺠﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ.
 -٤ﻓﻘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ص .۶۱

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻋﻠﯽ و آل ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯽ وآل ﻋﻠﯽ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ١ .اﯾﻦ ﺳﺎده
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارزش ﻣﻌﯿﺎر ،در ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﮫﻠﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ ،ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه
و ﺑﺴﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮگ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻃﯿﺒﯽ ،ﺗﻘﯿﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﯿﺒﯽ و در  ۲۷۲ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ )از آﻗﺎی ﻧﻈﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺴﻦ
ﺗﮫﺮاﻧﯽ(  ٢در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اھﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﯿﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮫﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ )اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺗﮫﺮان  (۵۹ﺷﯿﺦ
ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﻮی )در ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر( ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از زاوﯾﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در
دھﮥ ﺑﯿﺴﺖ ،اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺪی ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﻋﺎﻟﻢ
دﯾﻨﯽ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اھﺘﻤﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﻓﻼﻃﻮری  ٣ـ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮان ﺑﻮد
ـ در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﻼم را از داﯾﺮۀ ﻓﺮدﯾﺖ درآورده و ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎع و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ ،ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻧﺠﻤﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف وﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪای روﺷﻦ از
٤
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﯾﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﻓﻘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ص .۱۶
 -٢آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪ اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﺎن ﭘﮫﻠﻮی و دوراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺗﮫﺮان
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
 -٣ﻓﻼﻃﻮری ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﻪ اﺳﻼﻣﯽ آزاد ﯾﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎھﮑﺎر ﻣﺒﺎرزهھﺎی
ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺮ  ۱۳۷۱ق )آﺑﺎن ۱۳۳۱ش( ﭼﺎپ ﺷﺪ.
وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺻﺺ ۲۴۲ـ  ۲۴۸ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،اﺳﻨﺎد
ﺷﻤﺎره  ۱ـ ۸۱۵ـ .۲۹۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت رژﯾﻢ ﺟﺎی ﺗﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
و از آن روی ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﮑﺮی و دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﺮورت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﺮﺣﻮم ﻃﯿﺒﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،و ﺗﻘﯿﻪ را ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ از »دﯾﻨﺪاران ﺧﺸﮏ و ﻗﺸﺮی اﻋﻢ
از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﻮا ﯾﺎ ﭘﯿﺮو ﮐﻪ ﻗﻮﻻ و ﻋﻤﻼ ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮک وﻇﺎﯾﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺮده و آن را ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم و ...و آن را
ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﻼم و ﻓﻠﺞﮐﺮدن ھﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﻼم و ﻓﺮار از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻨﺒﻠﯽھﺎ و اھﻤﺎل ﮐﺎریھﺎ و
ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻃﻠﺒﯽھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎریھﺎ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽھﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ«
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ١ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﯿﺎم
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺗﻘﯿﻪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮر ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺗﻘﯿﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺒﺎرزه داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻄﻼح »ﺟﮫﺎد ﻋﻠﻨﯽ و
ﺷﻤﺸﯿﺮی« ﺗﻘﯿﻪ را »ﺟﮫﺎد ﺗﻘﯿﻪای و ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﯽ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻘﯿﻪای را ﮐﻪ اﺑﺰار و ﺳﭙﺮ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ از ﺗﻘﯿﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﺟﺪا ﻣﯽداﻧﺪ .از دﯾﺪ اﯾﺸﺎن »ﺗﻘﯿﻪ اﺳﻼم ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ دروغ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ
٣
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ«.
ﺑﺤﺚ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،درﺑﺎره اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻘﮫﯽ و ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و در
آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻓﺎﺳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ھﻢ در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ھﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .وی اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﯽ را ﮐﻪ داﯾﺮه ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﮑﺮ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﻣﺪاﺧﻠﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ رد ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن را
ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن »ﻧﻈﺎرت ﻣﻠﯽ«» ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ«» ،ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﻠﺖ ﻋﻠﯿﻪ اوﺿﺎ ع
 -١ﺗﻘﯿﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ص .۱۸
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۳۴
 -٣ھﻤﺎن ،ص ۵۸ـ .۵۹

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۳۱

ﻓﺎﺳﺪه«» ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم«» ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﯾﺎ »ﺣﻖ اﺷﺮاف و ﺳﯿﻄﺮۀ
ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮥ ﺷﻮون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ١ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﺑﺤﺚ از اﺻﻼح اﻓﺮاد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح اﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﮕﺮش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺻﻄﻼح وی »ﻗﻮای ﺳﯿﺎه ارﺗﺠﺎع و
اﻧﺤﻄﺎط« وﺟﻮد دارد .وی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ھﻢ از
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ از ﺷﺮط اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮدن ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻼم را در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دھﺪ و در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻧﻊ از
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﺑﺮای اﺻـﻼح اﻣﺖ ﺷﻮد .وی از ﺧـﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ و ﺷﮫﺎدت ھﻢ در اﯾﻦ راه
٢
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ »وﻋﻆھﺎی ﺗﺨﺪﯾﺮی و ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ واﻋﻈﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻆ« ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻃﯿﺒﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ دو ﻣﻔﮫﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﮑﺮ ،اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺮع اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ،داﯾﺮه آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮب و ﺑﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح
اﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺴﻂ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از دﯾﺪﮔﺎه وی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دارد .وی در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،در درﺟﻪ اول ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
٣
آن ھﻢ در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻌﯽ دارد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﯿﺒﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ دو ﻣﻔﮫﻮم
را ھﻢ از ھﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻨﯽ از ﺗﺴﻠﻂ ﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآﻧﯽ وی در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺷﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرۀ ﺗﻮﺑﻪ دارد و آن را »اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺴﻠﮑﯽﺗﺮﯾﻦ ھﻤﮥ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن« ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻮره ،ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺑﻪﮐﺮدن از
اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و »ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
»ﻧﻔﺎق و دو ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ،ارﺗﺪاد و اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﻠﮏ و از اﻧﻘﻼب ،ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ،
 -١ھﻤﺎن ،ص .۷۲
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۲۴
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۱۶۰
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﺣﺰب و دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ،اﻧﺸﻌﺎب و اﺧﺘﻼف و
ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪازی در ﺻﻔﻮف ﻣﺘﺤﺪه و ﻓﺸﺮدۀ ﺣﺰب ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،دﮐﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﻘﻼب ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﻘﻼب ﻗﻼﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺴﺎط ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای
ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﭘﻮﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب از داﺧﻞ ﺧﻮدش و ...ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ در
١
اﯾﻦ ﺳﻮرۀ ﭘﺮﺣﻤﺎﺳﻪ ،ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﮔﺎه در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎواک
در ﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽام اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﺴﺘﺮی درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮرا و ﻧﮫﻀﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آزادی را ﻓﻘﻂ وﯾﺖﮐﻨﮓھﺎ ﻓﮫﯿﻤﺪهاﻧﺪ .آنھﺎ ﭘﺲ از
ﺳﯿﺰده ﻗﺮن ﺑﻪ ﻧﺪای ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻨﺪ ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺒﺴﺘﺮی ،در ﻣﻮرﺧﻪ  ۴۸/۹/۲۷ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم،
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﯾﺮان از اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ،و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ٣ .در ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻃﯿﺒﯽ در  ۱۵ﻣﮫﺮ  ۵۰در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
آﻗﺎی ﺷﺠﻮﻧﯽ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﺎھﻨﺮ ،ﺣﺠﺎزی و رھﻨﻤﺎ ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮوم ،وﻟﯽ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ اﺳﻢ آنھﺎ را
ﺑﺒﺮم ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻل ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺗﻌﮫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺮوﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻗﺤﻂ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .آﻗﺎی ﻃﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮد از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ رﻧﺞھﺎ و ﻏﻢھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎم از
دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ٤ .ﺷﺠﻮﻧﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮادر او ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ.
۱۹ـ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

ھﯿﭽﮑﺲ در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ )ﺗﻮﻟﺪ  ۲۹ذی ﺣﺠﻪ ۱۳۲۱
ق و درﮔﺬﺷﺖ  ۲۴آﺑﺎن  (۱۳۶۰ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد .ﺗﺤﺼﯿﻼت
اﯾﺸﺎن در ﻧﺠﻒ )از  ۱۳۰۴ﺗﺎ ۱۳۱۴ش( ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ده ﺳﺎﻟﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در
 -١ھﻤﺎن ،ص .۲۱۴
 -٢ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۱ص .۳۲۰
 -٣ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص .۱۱۰
 -٤ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص .۲۸۹

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۳۳

ﺳﺎل  ۱۳۲۵ش در اواﺋﻞ اﺳﺘﻘﺮار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪ ١ .ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن درس ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﻋﺮوه
ﺑﺮای ﺷﻤﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎﺻﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺰ آن ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎرش ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻤﯿﺰان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭼﮫﺎردھﻢ
ھﺠﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن از ﭘﯿﺶ از وی ھﻢ در ﻗﻢ ﺑﺎب
ﺑﻮد و اﺳﺘﺎداﻧﯽ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮغ وﯾﮋهای داﺷﺖ و در ﺗﺪرﯾﺲ ھﻢ اﺳﺘﺎداﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار درس ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ھﻢ
ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻗﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ رھﺎ ﮐﺮدن آن دروس ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎم و روی آوردن ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ،ھﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﺪ و
ﻧﺠﻒ از آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎدرس ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ھﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ
٢
اﯾﺸﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺸﺖ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی ،از
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻄﮫﺮی ،ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ
اﻓﮑﺎر در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺟﺪای از آن ﺿﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﮑﺎر زﺑﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻔﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از زﺑﺪﮔﺎن ﺣﻮزوی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﮑﺎرم ،ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،و دهھﺎ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزه ﺑﺮای
 -١ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮروﺛﯽ وی و ﺑﺮادرش در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری ﻣﺼﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٢در واﻗﻊ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم دوره ﺻﻔﻮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ،ﯾﮏ ﺳﺮه در ﺣﻮزهھﺎی
ﺷﯿﻌﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ھﺮ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اوج ﺗﺴﻠﻂ ﺟﺮﯾﺎن
ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ﺻﻔﻮی ،درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮﯾﻦ درسھﺎی ﺣﻮزوی ﺑﻮده
و ﺷﺎھﺪ آن ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،از ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﮫﺎن و ﺳﭙﺲ ﺗﮫﺮان ،و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮫﺪ ،ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث در ادوار
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ را ﻧﺰد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮدی
ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن زﻣﺎن ﺧﻮدش در ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺸﻘﻌﻠﯽ ﻗﻢ ﺷﺎھﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪای روی دﯾﻮار در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم
ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دروس ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺧﺎﻃﺮات ،ص .(۱۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه ﺑﻪ دﯾﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد .روزﮔﺎری اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎدی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ،ﮔﻮ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻇﺎھﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در اﺑﻌﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﻣﻪ ﺗﺎ دو ﺳﻪ
ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان رﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ ١ ،اﻣﺎ
اﻓﮑﺎر و راه ﺣﻞھﺎی دﯾﻨﯽ او ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺘﻮار ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻋﻼﻣﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهھﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اﻗﺒﺎل و اﻋﺘﻨﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر وی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .آﻗﺎی
ﻣﮫﺪوی راد از ﻗﻮل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﻼﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻧﻮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،از
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﺣﺎوی
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۵
ﮔﺮدآوری و ﺿﻤﻦ  ۳۳۴ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ٢ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه،
ﻣﯽﺗﻮان رﮔﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎد از اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن دو دوره در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐﻪ در اوﻟﯽ روش »آزاداﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد
و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ »اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺼﺮی و ﮐﺴﺮاﯾﯽ« ،درﺑﺎره دوره دوم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در
اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ آزاداﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﻋﮫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده و آﯾﯿﻦ ﭘﺎک اﺳﻼم را ھﻤﺎن زورﮔﻮﯾﯽھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای وﻗﺖ )ﻇﻞاﻟﻠﻪھﺎ( و
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻨﯽ را ھﻤﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ھﺮ ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ« ٣ .در ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر
ﻋﺒﺎرات ﺗﻨﺪﺗﺮی ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ وﻗﺖ آن را ﺣﺬف ﮐﺮده

 -١ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﺳﺎلھﺎی ۴۱ـ  ۴۳در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی درﺟﻪ اول
ﻗﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻤﺮاھﯽ وی ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻧﺎم وی ﭘﺎی دﺳﺖ
ﮐﻢ دو اﻋﻼﻣﯿﻪ وﺟﻮد دارد.
 -٢ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ
ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل ) ۱۳۵۴ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آنھﺎ را آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد( ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺗﺸﯿﻊ در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٣ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ،ص .۱۶
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اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮔﺰارش ،ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺬف ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻃﻮر آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﺳﺘﻮر رژﯾﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در
ردﯾﻒ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻋﯿﻨﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وﺿﻊ ﻣﺎ روز ﺑﻪ روز وﺧﯿﻢﺗﺮ و
ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ درﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ و ﭘﺮﺑﺎر اﺳﺖ ،ﺟﺰ ﻣﯿﻮه
١
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻧﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﻢ ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ ،ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن و ﭘﺲ از ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﺮدی ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »دﯾﻦ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن ﯾﮏ روش زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ
٢
ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ در دﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﺟﻮه ﻓﮑﺮی ﻋﻼﻣﻪ در ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ھﺮ ﻋﺼﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻣﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن »ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﻃﻔﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ از ﺛﺮوت ﻓﮑﺮی ﻣﺎ از دزد ﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺼﯿﺐ رﻣﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ« .وی از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ« را روش
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« را از ﻣﻮاد
دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی
از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ،ﻧﮕﺎه ﺗﺎزهای را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮای ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺑﺸﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﯿﺎرات
»وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ٣ .ﻋﻼﻣﻪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد اﺑﺎ دارد و ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻼش دارد ﺗﺎ »روش اﺳﻼﻣﯽ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ٤ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ
 -١ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص .۶۰۲
 -٢ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ،ص.۲۴
 -٣ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ،ص .۷۷
 -٤ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ،ص.۱۱۷

۱۱۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﺎب اﻣﺎﻣﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
و ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه ورود ﺑﺤﺚ
ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﻤﯽداده و اﯾﺸﺎن در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮز ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و در ﻓﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
١
اﯾﺸﺎن روی ﭘﯿﺎده ﺷﺪن اﺣﮑﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ھﺮ ﺣﺎل اﺳﺖ.
ﺗﮑﯿﻪ اﯾﺸﺎن روی راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﯿﺎﻧﮥ آﻧﭽﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺷﺮﻗﯽ دارد ،ﻗﺎﻓﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﯿﺎت ﻓﮑﺮ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره اﺑﻌﺎد
٢
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺣﻀﻮر دارد.
ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ﻧﺸﺎن از ﻧﮕﺮش روﺷﻦ او
داﺷﺖ ٣ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺼﺮ ،ﮐﺮﺑﻦ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ھﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ »ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد« ٤ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺮ ،ﯾﮏ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ،ﻋﻼﻗﮥ ھﺮدو ﺑﻪ
اﺣﯿﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ٥ .در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ﻣﺠﺪد ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن  ۱۱ھﺠﺮی ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ.

 -١ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ،ص ۱۲۶ـ  .۱۲۷اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻻﯾﺖ و زﻋﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۴۱در ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺻﺺ ۳۹ـ  ۶۱ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻘﯿﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آن ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
 -٢ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ،ص۲۱۹ـ .۲۲۰
 -٣اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺬاﮐﺮات وﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﭘﺮوﻓﺴﻮر ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭼﺎپ ﺗﺎزه آن ،ﺗﮫﺮان (۱۳۸۲ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺳﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ در ﮐﺘﺎب :ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ﺻﺺ ۱۵۷ـ  ،۱۶۳و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﻣﮫﺮﺗﺎﺑﺎن )ﺗﮫﺮان۱۴۰۲ ،ق( ﺻﺺ ۴۶ـ .۴۹
 -٤در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۱۵۹
 -٥ﻧﺼﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﮐﺮﺑﻦ و ﺧﻮد ﻣﻦ از ﺳﻮﯾﯽ ،و ﺗﻼش ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ
ﺟﻮانﺗﺮی ھﻤﭽﻮن آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و ﻣﻄﮫﺮی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻗﺒﺎل ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺟﻮانﺗﺮی ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﮫﺎدﻧﺪ .در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ص
.۱۶۳

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۳۷

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ داﺷﺖ و اﺳﺘﺎد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻮاب
داد ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ دﯾﻦ ﭘﺎک ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و در
اﺣﯿﺎی ﮐﻠﻤﻪاش ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ؟«  ١اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻨﺎی ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ
٢
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎوری ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎص ﺣﻮزوی ﻋﻼﻣﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ،زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﮐﮫﻦ ﺑﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از آﻗﺎی
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﺷﺎﮔﺮد او آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺒﺎح و ﺗﺎ اﻧﺪازهای آﻗﺎی
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ ﻗﺮآﻧﯽ را اداﻣﻪ دادﻧﺪ .وی ھﻤﺰﻣﺎن اﺣﯿﺎﮔﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺣﻮزه و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و ﻇﻮاھﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن
وﻓﺎدارﺗﺮ ﺑﻮد .در ﻓﻠﺴﻔﻪ ھﻢ ﯾﮏ ﻋﻘﻞﮔﺮا ﺑﻮد و ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﻔﺎر ﺗﻮﺟﻪ
٣
ﻧﺪاﺷﺖ و آن را ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﮑﺮده ،از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن آنھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻼﻣﻪ در ﺣﻮزه ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﯿﺎ ﺷﺪ و ﭘﺲ
از ﯾﮏ ﺻﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﮐﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻼھﺎدی ﺳﺒﺰواری )م ۱۳۸۹ق(
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﮫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﻜﻤﻪ و ﳖﺎﻳﺔ اﳊﻜﻤﻪ ﺑﺮای

ﻃﻼب ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ
آﯾﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﻼﻣﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺣﻮزه ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم ﻓﮑﺮی ﭼﭗھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح از ﻗﻮل
ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ورود ﻗﻢ ،ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ از وﺿﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه
ﮐﺮده و دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ»ﻧﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻌﻘﻮل ﺧﺒﺮی« ھﺴﺖ و »ﻧﻪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن«.
اﺣﺴﺎس اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درسھﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ

 -١ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ص .۲۶۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۲۸۰ ،۲۶۸
 -٣ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح درﺑﺎره ﻣﺸﺮب ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻼﻣﻪ ،در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،آﺑﺎن  ،۷۲ص .۱۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﺪرت ﺗﻌﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد«  ١ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
٢
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ
ﺟﮫﺎن ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﮫﻢ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن )ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ(
٣
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دھﻪ ،راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
۲۰ـ ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﭘﺮﮐﺎر ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻼﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ دواﻧﯽ
درﺳﺎل  ۱۳۷۵ق )۱۳۳۵ش( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﮐﺘﺎب ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وﺣﯿﺪ
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ را در ﺳﺎل  ۱۳۳۷ش ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﺸﻮﯾﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .وی از ھﻤﮑﺎران روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ و ﺷﺮح آن را ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .وی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮآﻣﺪه در دوره ﭘﺮ
روﻧﻖ ﻗﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو اﺛﺮ ﻧﺨﺴﺖ او ،و ﻧﯿﺰ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺟﻮان ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ از ﻣﯿﺮاث ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﺸﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺧﺮ
اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ دهھﺎ ﺳﺎل ﺗﻼش و زﺣﻤﺖ اوﺳﺖ .در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از
ﻣﻘﺎﻻت وی در ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﻨﯽ ﻗﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .در رﺧﺪادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎز ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮫﻀﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ را درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﺑﺎ
 -١ﻧﻘﺶ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در اﺣﯿﺎی ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ )ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ﺗﮫﺮان در  ۲۱آﺑﺎن
 .(۶۱ص ۱۴ـ  ۱۵و ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت آن ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،۱۳۶۱ ،ﺻﺺ ۱۸۹ـ .۲۰۳
 -٢درﺑﺎره ﺳﮫﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در اﺣﯿﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺣﻮزه و ھﻤﺰﻣﺎن دﻓﺎع وی از دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻓﺎع از ﻓﻠﺴﻔﻪ از رﺿﺎ داوری اردﮐﺎﻧﯽ
در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،۱۳۶۱ ،ﺻﺺ ۲۹ـ .۵۶
 -٣اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻨﺪه آﻗﺎی ﻣﻮری ﻣﻮﺗﻮ در اﯾﺮان ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﻼم را ﺑﻪ ژاﭘﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﯾﻦ آرزو ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ژاﭘﻨﯽ درآﻣﺪه ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻋﻨﻮان ﻧﮫﻀﺖ دو ﻣﺎھﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ درﺑﺎره ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری
از اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺘﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم درﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ١ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
اﺳﻨﺎدی را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ آورده ﺑﻮد ،در ده ﻣﺠﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻋﻤﻞ ،ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ
ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖ دو ﻣﺎھﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮫﻀﺖھﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ .از ﻣﺠﻠﺪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺪ دھﻢ ﻣﻠﺤﻘﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم دواﻧﯽ آﺛﺎری ھﻢ در ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻋﺮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ھﺎﺷﻤﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﻪھﺎی
ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۱
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻧﮕﺎرش و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﻤﺮدیھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺮوز اﺳﺖ .دواﻧﯽ در آﺧﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم و ﭘﯿﺸﺮوی
ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن در ھﻤﻪ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ دﯾﻦ اﺑﺪی
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب
ﺷﺪ .اﯾﻦ روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺒﺎح

اﳍﺪاﻳﺔ ﰲ اﺛﺒﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ از آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﺮدآوری ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸در ﻣﺸﮫﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺤﻘﻖ در آن ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دواﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﺰارۀ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در دو
ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

 -١ﻧﮫﻀﺖ دو ﻣﺎھﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ،ﺻﺺ۹۰ـ .۹۷

۱۱۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آﻗﺎی دواﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۰ق )۱۳۵۰ش( در ﻗﻢ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻧﮕﺎرﺷﯽ اداﻣﻪ داد .اﯾﻦ زﻣﺎن ) (۱۳۵۱ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ درﺑﺎره ﻧﺠﻔﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ در ﺗﮫﺮان ﻧﻮﺷﺖ .ﻋﻠﯽ
ﭼﮫﺮه درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ در ﺳﺎل ۱۳۵۱
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﭼﻮن داﺳﺘﺎن
راﺳﺘﺎن و آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ،در ﺳﺎل ۱۳۵۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وی در
ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺪی از ﻣﻔﺎﺧﺮ اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎﻣﻪ و
ﻣﮫﺪی ﻣﻮﻋﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .وی از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی
ﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ وی در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ١ .آﺛﺎر ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ و
ﺗﺮﺟﻤﻪای او از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن و ﺷﺮح ﺣﺎل
٢
ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از آنھﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
۲۱و ۲۲ـ ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺮادران ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۱۶و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﻪ دوﻣﯽ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت
اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ )داﻣﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﺪر( ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻪ ،در ﺷﻤﺎر ﻧﻮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻗﻢ و در اداﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش ﺟﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪر اﯾﻦ دو ﺑﺮادر از زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﺧﺎﻃﺮات و زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر را در ﮐﺘﺎب از آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ »ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻣﻮﺑﺪزادهای ﮐﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺪ« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ)ﺗﮫﺮان .(۱۳۸۷ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ ھﻢ ﮔﺮﭼﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد از ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ از اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪرا ،ﭼﺎپ ھﺸﺘﻢ.۱۳۸۶ ،
 -٢ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم رازی در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۲ص  ۳۶۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن در ﺳﺮاﯾﺶ اﺷﻌﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﻌﺮی را ﮐﻪ در ﺑﺎره زن و ﺣﺠﺎب
ﺳﺮوده ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮ آورده اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎ ﻣﺸﺎر ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺷﻌﺎر ﻧﻐﺰ
در رد ﺗﺴﺎوی زن و ﻣﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۴۱

آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﻦ ﻧﻮاب )ﺗﮫﺮان (۱۳۸۵ ،ﻧﻮﺷﺖ و اﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد را از او ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد .از ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮزھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻘﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ وی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آن ،ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎب ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﮫﻀﺖ آزادی و ﻣﻠﻞ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد او »ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در زﻧﺪان« اﺳﺖ .وی
ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ﺳﻘﯿﻔﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮ را ھﻢ در ﺳﺎل ) ۱۳۵۰ﻗﻢ ،ﺷﻔﻖ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل
 ۱۳۵۴ﮐﺘﺎب رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ھﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ آن از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﺮھﻨﮕﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری )ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و در ﮐﻨﺎر آﻗﺎی دﻋﺎﯾﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﮑﺮر ﺗﻮﻓﯿﻖ زﯾﺎرت اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﯿﺖ ﻣﮑﺮﻣﺸﺎن دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و از
ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۴۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺎرش و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ،
ﺗﻮاﻧﺎ و در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﺎزه ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮد .ﻧﮕﺎرش را ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﮑﺎرم ،در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب زن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )۱۳۳۹ش( ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ
ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب وی در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۶
ق )ﺗﮫﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ و ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ(  ١ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ارﮐﺎن آن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ دﯾﮕﺮ او ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻮﻟﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر )۱۳۹۵ق( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪی از
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮ آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻼم و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادی اﺛﺮ دﯾﮕﺮ او ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۴۳و  ۴۴دوﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺳﺎواک آن را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد .ﭼﮫﺎرده داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ
او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۴۳ـ  ۴۶ﺑﺎرھﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻋﺼﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎﺷﯿﻦ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر او ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻏﺪﯾﺮ آن را در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ درﺑﺎره ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ
 -١ﮐﺎﻧﻮن ،ﯾﮏ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﺪون ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺣﻤﺪ وھﺎج،
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وھﺎج ،ﻣﺼﻄﻔﯽ وھﺎج ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ و ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی
در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلھﺎی  ۵۵ﺗﺎ  ۵۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ درﺑﺎره دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮ داﺷﺖ.
وی ﮐﺘﺎب ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻤﺪن و رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم اﺛﺮ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ آن را اﻧﺘﺸﺎر داد .اﺳﻼم آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۳۵۱ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر در ﺗﮫﺮان ﻧﺸﺮ ﺷﺪه و وی آن را ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اھﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن وی ﮐﻪ ﭼﺎپ
ﭘﻨﺠﻢ آن در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در اﺻﻞ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه
ﺧﻮد در اﯾﻼم ﻏﺮب ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۵۲ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ از
ھﻤﮑﺎران ھﺎﺷﻤﯽ ،ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ و دﻋﺎﯾﯽ در اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از
آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش در ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب از ﺑﺮدﮔﯽ روم ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﮫﺎن آرا در ﻗﻢ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ وی ﻧﺎمھﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده
ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺪوﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۹ق ﯾﻌﻨﯽ  ۱۳۵۷ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن در
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮده ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن زاوﯾﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻠﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وی و دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎ وی
ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ درﮔﺬﺷﺖ زود ھﻨﮕﺎم او در  ۲۱اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۷۹ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻓﮑﺮی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﮑﺮی دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﻓﺰوده و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻮل
آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ھﻢردﯾﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﯾﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺮدﺗﺮ ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزوی و ﻏﯿﺮ ﺣﻮزوی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
در ﻓﺮﺻﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ :ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ )م ۱۳۷۳ش( از ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن،
ﺑﺮھﺎن ﻗﺮآن ،ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،رد ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در
ﺻﺤﻨﮥ ﮐﺎرزار ﺑﺪر ،ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ .وی ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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دﯾﮕﺮ او ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻀﺎ در اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺣﺎﺋﺮی )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۳۰ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻋﯿﻦ ﺻﺎد« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﮐﻪ از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻮد ،در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .وی ﺑﯿﺶ از ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت
ﺧﻮد او ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ او داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ،
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ( ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب در دو ﻣﺠﻠﺪ درآﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از آن آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﯽ وی ،ﻏﺎﻟﺒﺎ رﻧﮓ ادﺑﯽ داﺷﺖ .وی ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ .از دﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب او ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻏﺪﯾﺮ ﮐﻪ آن ھﻢ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ راﯾﺞ در دوره
ﺣﻮزه ﻗﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر
وی ،دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﮑﺮی ﺑﻨﯿﺎدی را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ھﻨﻮز ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و ﺟﺬاب اﺳﺖ .وی روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را
داﺷﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب
وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﻧﻘﺪ ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و دﺷﻮاریھﺎی وی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﻧﯿﺰ
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻞ وی در ﮐﺘﺎب »ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ زﻧﺪه ﯾﺎد اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺣﺎﺋﺮی«) ،ﻗﻢ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر (۱۳۸۳ ،آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی روزﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وی ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺰوا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
وی در  ۲۲ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۷۸در راه ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ )ﮐﻪ ھﺮ آﺧﺮ ﻣﺎه و اول ﻣﺎه ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﻣﯽرﻓﺖ( در ﺗﺼﺎدف درﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ھﻢ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه وی در ﻗﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎبھﺎی وی در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﺗﺎزهای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۳ـ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﯽ آزار ﺷﯿﺮازی

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﯽآزار ﺷﯿﺮازی )ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۲۳ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ در
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اداره راه ،و ﻣﺎدر از ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎﻣﯽ ـ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪھﺎی ﻓﺎرس ـ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﺟﺎﺑﺮی
ﺑﻮد( از ﻃﻼب ﻓﺎﺿﻞ و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎل در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﯿﺮاز )ﺣﻮاﻟﯽ (۱۳۳۵
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،و در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ را اداﻣﻪ داد .ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۲ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه و
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ،دروس ﺳﻄﺢ را ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﮫﻀﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ را ھﻢ در ﺷﯿﺮاز زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ١ .ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد اﻇﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺪ روزی ﮐﻪ وارد ﻧﺠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎم ھﻢ از
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ وارد ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﺎن ،ھﻢﺣﺠﺮه ﺑﻮده ،آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺎم ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ
رﻓﺘﻪ و ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻮده و ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺶ در اﯾﺮان
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺑﯽآزار ﺷﯿﺮازی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده و از درس اﻣﺎم ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ .در ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در درﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ در ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺧﺎرج ﺑﺮود ،ﻋﺎزم
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﮔﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی از ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﺎ  ۱۳۵۷در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﻗﺎی ﺑﯽآزار در ﺳﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ :وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ :آﻗﺎی ﺑﯽآزار از ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ و ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ
ﺷﻠﺘﻮت در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و روی اﯾﺸﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ ،در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮا رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
ﺳﻨﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وﻗﺘﯽ از ﻧﺠﻒ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،آﻗﺎی ﻗﻤﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺠﻠﻪ اﻻﺳﻼم را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﻮد ﺟﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در
ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﭼﺎپ ﺷﻮد .ﺑﻨﺪه ھﻢ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدم .اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی ﻣﻦ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن دو ﮐﺘﺎب ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 -١ﺧﺎﻃﺮات  ۱۵ﺧﺮداد ،ج  ،۱ص ) ۳۴ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وی درﺑﺎره روﯾﺪادھﺎی ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد در ھﻤﺎﻧﺠﺎ آﻣﺪه
اﺳﺖ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ) ،ﻣﻘﺎﻻت داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻗﺎھﺮه( )ﺗﮫﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ۱۳۵۰ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺴﻦ
ﺻﺪر و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی( و ﮐﺘﺎب اﺳﻼم آﺋﯿﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺪه ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻗﻤﯽ )ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮫﺎر راه وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
رﺷﺖ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻗﻤﯽ( ﻣﯽرﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آﻣﺎده ﻧﺸﺮ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻨﺪه ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ را آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آذر ﺷﺐ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮﯾﺎت در ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ھﻢ درآﻣﺪ« .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺣﺪت ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ او ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻌﻞ اﺗﺤﺎد را ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ را دارد.
ب :ﻗﺮآﻧﯿﺎت :زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻗﺎی ﺑﯽآزار اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺮآن و ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺑﯽآزار ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻃﯽ ﺳﻔﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎرج داﺷﺘﻢ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدم ھﻢ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮑﻨﻢ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎد ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎد را از ﺷﯿﺮاز از ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﭘﺪرم از درس
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی دارم .ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻣﻌﺎد ﺷﺪم و در ﻗﻢ ﻧﯿﺰ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺑﺮای ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﭼﺎپ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ .(۱۳۴۵ ،ھﻤﺎن
زﻣﺎن ،ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺼﻮر و رﻧﮕﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺟﮫﺎن
)اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﮫﻞ و دوﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ ﺑﺎﻻ ﭼﺎپ ﺷﺪ«.
ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻗﺮآن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
اول آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آدم و ﺣﻮا  ۱۳۵۴ش اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﺛﺎر آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی
از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در ﺧﺒﺮھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل ۱۳۸۶در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮآن در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎﺳﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﻖ
اﻟﻘﻤﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ج :ﻓﻘﻪ ﻧﻮﯾﻦ :زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻮع ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﺑﻮد .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎم از زﻧﺪان و
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺼﺎر ﺗﮫﺮان ،ﯾﮏ روز ﺑﺮای ﻋﺪهای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آرزو دارم رﺳﺎﻟﻪای
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف وﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ« .از ﻓﺮدای آن روز ھﻢ ﯾﮏ
درس ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺰل ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و دوازده ﺑﺤﺚ را ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻣﺎم ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﻣﺎم از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ١ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ھﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ وﺳﻮ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ در وﻗﺖ ورود اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ھﺮ روی ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺣﻮاﻟﯽ اﻧﻘﻼب رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﻦ در اﺑﻮاب ﻋﺒﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ھﺮﮐﺪام در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ و ﭼﺎپ
ﺷﺪ )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن ،اﯾﻦھﺎ درسھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺤﺮف در اوﯾﻦ داﺷﺘﻢ(.
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ھﻢ داﺷﺖ وآن آﺛﺎری ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راز ﻧﻤﺎز ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ )درﺑﺎره ﻃﮫﺎرت( وﺣﺞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮر و رﻧﮕﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار روش ﻧﻮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از
زﻣﯿﻨﻪھﺎ ،اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن در درس اﻣﺎم در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ ،اﻣﺎم از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ آن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮد .ﺧﻮد آﻗﺎی ﺑﯽآزار ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ آن درس،
ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ھﻢ ﺑﻮدم و ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم
ﺟﻌﻔﺮاﻟﺼﺎدق÷ روی ﻣﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر در ﻣﺠﻠﮥ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﻼم
ﭼﺎپ ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد .ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ
ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ«.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯽ و اﻟﻤﻘﺎرن را در ﺷﺶ ﺟﻠﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺪ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﻓﻘﻪ ﻧﻮﻧﻮﯾﺴﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻦ ،ﻟﻤﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻗﻮال ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻮای ﺷﻠﺘﻮت ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻼد
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ آنھﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ
ﻣﺼﻮر ﺑﻮده و ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻧﯿﺰ در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۵۸درﺑﺎره ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺪل و ﺳﭙﺲ رھﺒﺮی و ﻣﻌﺎد و آﻧﮕﺎه ﻧﻈﺎم و ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮون
وﺳﻄﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ وارث و اداﻣﻪ دھﻨﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻓﺮھﻨﮓھﺎ و ﺗﻤﺪنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ .وی در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،از ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﮫﺎ در
١
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺑﯽآزار ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده وھﺴﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎﺷﻒ )ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ( آﺛﺎری ھﻢ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎر ﮐﺎرھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
روزﮔﺎری ھﻢ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﮔﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎری روی ارﺗﺒﺎط آﯾﺎت ھﺮ ﺳﻮره اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
درآورده و ﭘﺲ از ﮐﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺘﯽ روی آن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮک
آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺜﺎق در ﻗﺮآن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
آﺛﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر :ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ،
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪود ،اﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺘﺎب »اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ« و »ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ« وی ﮐﻪ ردی ﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻗﻢ ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،در ﻣﺤﻔﻞ درس آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی در ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮدان وی در آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺮاز
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمھﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن آﺛﺎر
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ،در ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻣﺒﺤﺚ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﮑﺮی ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪر ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ در ﻋﺮاق و ﺑﺮ
روی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺮاق و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮه و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان
ﻧﺰدﯾﮏ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺎﺋﺮی و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎھﺮودی و ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺋﺮی و
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی آﺻﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻨﻮع در دھﻪ ﭼﮫﻞ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ )ﺗﮫﺮان۱۳۴۶ ،ش( او ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای در ﻧﻘﺪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ و اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮاﻧﺶ
»ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺘﺪﻻﱄ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،وﻋﺪه اﻧﺘﺸﺎر آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب
»اﳌﻬﺪي اﳌﻨﺘﻘﻢ« در ﭘﺸﺖ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ھﺪف آن اراﺋﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ »ﺑﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ

در ﭘﯿﺮاﻣﻮن دوازدھﻤﯿﻦ اﻣﺎم ...ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﺒﮫﺎت و اﺷﮑﺎﻻت و ﭘﺎﺳﺦ آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺧﺎص«
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ »ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ« ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده اﺳﺖ.
ادﯾﺒﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮم اﻧﻘﻼب
درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮاوان ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
اھﻤﯿﺖ دارد .ﻇﮫﻮر ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح راﯾﺞ ،ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬھﺒﯽ دھﮥ  ۴۰و ﺑﯿﺸﺘﺮ  ۵۰ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﮐﻠﻤﻪ ١ ،ﺑﺎب ﺷﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ در
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺖ ٢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺷﻌﺮ ﻧﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻌﺮھﺎی اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺷﮑﻔﺘﻦ در ﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران زﻧﺪاﻧﯽ وی در زﻧﺪان ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻇﮫﻮر اﻣﺎم در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،آن ھﻢ ﺑﺎ آن
ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮی ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺘﻌﺪان ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ـ
اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻣﺎم و ﻧﮫﻀﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ اوج
 -١دﮐﻠﻤﻪ ،ﮐﻠﻤﻪای ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﻧﺜﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان و ﻣﻌﺎدل ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ آن ادا ﮐﺮدن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -٢ﻣﻊ اﻻﺳﻒ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺜﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺷﻤﺲ ﻟﻨﮕﺮودی،
ﮐﺎﺧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺷﻌﺎر دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاه آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﮥ ادﺑﯽ اوﻻ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ً
ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎ در ﻓﻀﺎی آن روز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺮﺻﻪ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب ،ھﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ھﻢ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و
ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺎھﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ھﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻗﺼﯿﺪه ﯾﺎ ﻏﺰل دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺷﻌﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ  ١ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﻌﺎرﺷﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن دوران ﺷﺎه ،از اﺻﻄﻼﺣﺎت راﯾﺠﯽ ﭼﻮن:
زﻣﺴﺘﺎن ،ﺷﺐ ،اھﺮﻣﻦ ،ﭼﮑﻤﻪ ،ﻧﯿﺰه ،ﺟﮫﻞ ،اﺳﺎرت ،وﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻐﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،و ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ از :رھﺎﯾﯽ ،ﻧﻮر و ﭘﺮﺗﻮ ،آزادﮔﯽ ،ﻋﺸﻖ ،ﺻﺒﺢ  ،ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﺷﮫﺎدت و...
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ از اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎ
ﻧﮫﻀﺖ ﮐﺮﺑﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده ﺷﺪه ،و در اﯾﻦ
اواﺧﺮ ﺳﺮاﯾﺶ آن ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر در ھﺮ ﺳﻄﺢ ،در دورۀ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻓﺮاوان و ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻓﺮاوان ﺑﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ،از ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آن ﺑﻪ دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺗﺴﻠﻂ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﭼﭗ ھﻢ در دھﻪ ﭼﮫﻞ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺴﯿﺎر اوج ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ،در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮ
ﺷﻌﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﯾﺮه ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن در  ۲۵۴ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎوی
زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﺷﻤﺎری از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺬھﺒﯽ وﻗﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزا
زاده ھﻢ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
از آﺛﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺟﺰو آﺛﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای اﻧﺴﺎنھﺎ
ﺑﻮد  ٢ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ و ﺑﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻌﺮش »راﯾﺖ اﻧﻘﻼب« از ﻧﻌﻤﺖ
ﻣﯿﺮزا زاده ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ در آن آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺷﻌﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آن ،آن ﺷﮫﺮت را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﺘﻮن ﻧﻈﻢ و
ﻧﺜﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ درﺑﺎره ﻋﺎﺷﻮراﺳﺖ.
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ﺑﺨﺶ دھﻢ ،ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب ﮐﻪ اﺷﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎ ﮔﺰﯾﺪهای از اﺷﻌﺎر دارد.
 -٢ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﻮد اﮐﺒﺮزاده ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮی۱۳۴۲ ،ش.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪ ﭼﮫﺮه ،آن ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﮫﺮداد اوﺳﺘﺎ )ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۰۸ﺑﺮوﺟﺮد ودر ﮔﺬﺷﺖ  ۱۷اردﯾﺒﮫﺸﺖ
 (۱۳۷۰ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اﺑﺘﺪای ﻧﮫﻀﺖ ﺗﺎ
اﻧﺘﮫﺎ در ﮐﻨﺎر اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻧﺪ .وی از ﺟﻮاﻧﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ھﻔﺖ ﻣﺎه را ﭘﺲ
از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﻗﺼﯿﺪۀ ھﻔﺘﺎد و دو ﺑﯿﺘﯽ او در ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ« ج ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۴۳ﻗﺼﯿﺪهای ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻣﺪاد« ﺳﺮود :ﺑﺎزم ﻧﻪ دﯾﺪه
ﺧﻔﺖ و ﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ آرﻣﯿﺪ  /ﻧﯽ زان اﻣﯿﺮ ﻗﺎﻓﻠﮥ ﺷﺐ ،ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ  /آن ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﺮدﮔﯽ ﺷﺐ،
ﮐﻪ از اﻓﻖ /ﺳﺮ ﺑﺮزد و ﺑﻪ ﭘﺮدۀ ﺷﺐ ﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ /و آن آﻓﺘﺎب داﻧﺶ و اﻧﺼﺎف و ﻣﺮدﻣﯽ/
١
ﺑﻨﺪ ﻓﺘﻨﮥ اھﺮﯾﻤﻨﯽ ﭼﻪ دﯾﺪ؟
در ﺷﮫﺮ ِ
ﺻﺮاﺣﺖ وی در ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﻌﺎر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺪری ﺻﺮﯾﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻃﺮﻓﯿﺎن ﺷﺎه» :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ھﺮزۀ
ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻤﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺮگ ﺣﺮﯾﺺ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ دﯾﻮ ،ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ دزد ،ﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﯽھﻤﻪ ﭼﯿﺰان را ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،ﮔﺮﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪم ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ اھﺮﻣﻦ دﺷﻤﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫﻨﻪ ﺣﺮﯾﻒ ،ﻣﮫﺘﺮ ھﺮﭼﻪ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺴﺖ،
ﮐﮫﺘﺮ ﺑﯽھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺗﺒﮫﮑﺎری او ،ﺑﯿﮑﺮان ھﻤﭽﻮ ﻏﻢ و ﻧﻔﺮت ﻣﺎﺳﺖ ،از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ،
٢
از ﺷﻤﺎ ،ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاﺳﺖ؟
در اﻣﺎم ﺣﻤﺎﺳﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮھﺎی او ﺑﺮای اﻣﺎم و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،از ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی در زﻣﺮۀ ﺷﺎﻋﺮان ﺟﻮان دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻣﯽﺳﺮود و اﺷﻌﺎر وی ﺣﺎوی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و در واﻗﻊ ،ﺑﯿﺶ از
ھﻤﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ او در ﻓﺼﻞ ﻣﺮدن ﺳﺮخ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺎر وی از ﭘﯿﺶ از
ﺳﺎل  ۱۳۵۸اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎر ﻧﺨﻞ وﻻﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ اﺷﻌﺎری
 -١ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺷﺮاب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺮس ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺧﻮرده ،ﺗﮫﺮان ،۱۳۵۲ ،درﺑﺎره اوﺳﺘﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ) (۴ﻣﮫﺮداد اوﺳﺘﺎ )ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ( ﻗﻢ،
.۱۳۷۳
 -٢ﺷﺮاب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺮس ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺧﻮرده) ،ﺗﮫﺮان ،زوار ،(۱۳۵۲ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ اوﺳﺘﺎ ،ص .۱۳۳

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۵۱

در ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮد .ﺧﻂ ﺧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای دﯾﮕﺮ از اﺷﻌﺎر اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﺎلھﺎی  ۵۷ـ  ۶۲ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮود رﮔﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در ﺳﺎل  ۵۷ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ رواق ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،از دور
ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان و ﭼﮫﺮهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎری از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻮد .ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﮫﺎر ﺧﻮن او درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺘﺎب ای ﺑﻠﻨﺪ اﺧﺘﺮ
ای آﻓﺘﺎب /ﻣﯿﻔﺮوز ای ﭼﺸﻤﮥ ﻣﺎھﺘﺎب .../ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن ﺷﻮم ﺷﻮرﯾﺪه ھﺶ /ھﻤﺎن
ﻧﺎھﺸﯿﻮار آزاده ﮐﺶ/ﺑﺰد ﺧﻨﺠﺮ ﮐﯿﻨﻪ از ﺳﻮی ﭘﺸﺖ /ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر آزادﮔﺎن را ﮐﻪ
ﮐﺸﺖ/ﺟﻮاﻧﺎن رزﻣﻨﺪۀ ﺳﺮخ روی/ھﻤﻪ ﻣﯿﮫﻨﯽ ﻣﺮد و آزاده ﺧﻮی .../ﺑﮑﻦ ھﺮﭼﻪ ﺧﻮاھﯽ،
وزﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ /ﺑﺴﻮزان ز آزاد ﻣﺮدان ﺟﮕﺮ /رﺳﺪ روز ﺧﻮن ﺗﻮ را رﯾﺨﺘﻦ /رﺳﺪ روز ﺑﺮدارت
آوﯾﺨﺘﻦ ١ .ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﺎمھﺎی از ﺑﻨﺪ او ھﻢ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۳در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺳﺮورده
ﺷﺪه اﺳﺖ» ٢ .ﻏﻮﻏﺎی ﺧﺎﻣﻮش« در دی ﻣﺎه  ۵۳در ﻗﺼﺮ و »آرزوی ﻣﺤﺒﻮس« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ۵۷در اوﯾﻦ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .ﺷﻌﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻼم ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« در ﺳﺎل
 ۱۳۴۸ﮐﻪ ﻗﺼﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮوده اﺳﺖ ٤ .ﺷﻌﺮی ھﻢ در ﻣﺮﺛﯿﮥ ﺟﻼل
آل اﺣﻤﺪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ٥ ۱۳۴۸٫ﮔﺮﻣﺎرودی در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻌﺜﺖ ھﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ
ارﺷﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺷﻌﺮ »ﻏﺮوب دﻟﮕﯿﺮ« را در ﻣﺮداد  ۱۳۴۷ﺳﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺮ ﻣﻤﺘﺎز
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺮﻓﺖ :ﻏﺮوﺑﯽ ﺳﺨﺖ دﻟﮕﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪام اﯾﻨﺠﺎ ،ﮐﻨﺎر
ﻏﺎر ﭘﺮت و ﺳﺎﮐﺘﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روزی روزﮔﺎری ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ ﺧﺪا ﺑﻮدﺳﺖ ،و ﻧﺎم آن
٦
ﺣﺮا ﺑﻮدﺳﺖ.

 -١دﺳﺘﭽﯿﻦ۴۶ ،ـ ۴۷؛ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از اﻋﺪام ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ رﻓﺘﯿﻢ
و در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎﺗﺤﻪای ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮔﻠﭽﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺣﻮاﻟﯽ  ۱۵۰ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در آﻧﺠﺎ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ را ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺧﻮاﻧﺪم و وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪم ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﮐﻪ» :رﺳﺪ روز ﺧﻮن ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻦ« ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﺎن ﺧﻮاص ھﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و رﻓﺘﻨﺪ.
 -٢دﺳﺘﭽﯿﻦ ،ص ۵۶ـ .۶۱
 -٣دﺳﺘﭽﯿﻦ ،ص .۶۲ ،۶۴
 -٤دﺳﺘﭽﯿﻦ ،ص  .۲۷ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آذرﻣﺎه  ۴۹در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺣﺎﺿﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص .۱۸۹
 -٥دﺳﺘﭽﯿﻦ ،ص .۳۰
 -٦دﺳﺘﭽﯿﻦ ،ص ۱۸ـ .۲۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮژۀ ﺑﻌﺜﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ از ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺳﻮژهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم
دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺑﻌﺜﺖ از ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺮ درﺑﺎره ﺑﻌﺜﺖ در ﺳﺎل
۵۴ـ  ۵۵ﺑﻮد :ﻓﺮوﻏﯽ وه ﭼﻪ روح اﻓﺰا /ﻓﺮوﻏﯽ در ﻣﯿﺎن ﻇﻠﻢھﺎ و ھﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ  /و ﻧﻮری وه
ﭼﻪ ﻧﻮری ﻣﯽدرﺧﺸﺪ در ﺟﮫﺎن /آری ،ﻓﺮوغ ﻣﺒﻌﺚ و ﻧﻮر ﺷﻌﺎ ع وﺣﯽ )دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺑﻌﺜﺖ.(۱۴ ،
ﺷﻌﺮ »ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﺷﺐ« ﮔﺮﻣﺎرودی درﺑﺎره ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ و
اﻟﺒﺘﻪ از دوراﻧﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺎن ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
از ﺳﻨﮓ ﺑﭙﺮس ،ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮ ﭼﻮﻧﻢ ،ﺗﻮ آن ﻃﻠﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدن ،در
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدن ،آن زﻣﺰﻣﮥ ﺧﻨﯿﺎﮔﺮی ،ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﮐﻪ ﺳﻨﮓ را آب ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﮐﻪ
ﺷﺐﭘﺮه را آﻓﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﺗﻤﺎم ﮔﻞھﺎی وﺣﺸﯽ را ،از ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ،ﻓﺮاﺟﻤﻊ ﺧﻮاھﻢ
ﭼﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺶ ،ﺗﻮ را ﺧﻮاھﻢ آورد ،ای دﺧﺘﺮ ﺻﺤﺮای ﻧﻮر ،از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﺨﺮه ،درﮔﺬرﮔﺎه ﺑﺎد ،ﺧﻮاھﻢ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﮔﯿﺴﻮاﻧﺖ را ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮاھﻢ
ﮐﺮد ،آرام ﺑﺎش ،ﻋﺮوس ﺧﻠﻖ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﺷﺐ) «...ص ۹ـ ۱۰و اداﻣﻪ ﺷﻌﺮ ﺗﺎ ص  (۲۲در
ھﻤﺎن ﺳﺮود رﮔﺒﺎر ﺷﻌﺮی ھﻢ ﺑﺮای »ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺑﮫﺠﺖ( ﺗﯿﻔﺘﯿﮑﭽﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ« ﺳﺮوده ﺷﺪه
اﺳﺖ ١ .ﺷﻌﺮی در ﺳﻮگ ﻣﺠﺎھﺪان ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن )ص  (۳۱ﺷﻌﺮی ﺑﺮای
ﻣﮫﺪی رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درﯾﻐﺎ آﻓﺘﺎب ٢ .و اﺷﻌﺎری دﯾﮕﺮ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﺪﺳﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۰۴از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺸﮫﺪ ،ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻓﺘﺎد ،ﺳﺮاﯾﻨﺪه اﺷﻌﺎری در ھﻤﻪ ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﮐﮫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻀﻤﻮنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﺟﺴﺖ .ﻓﻀﺎی ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﮫﺪ در دو دھﻪ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺼﺖ ،ﮐﻪ وی
ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۸زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﺷﻌﺎر وی ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ وی اﺷﻌﺎرش
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻐﻤﻪھﺎی ﻗﺪﺳﯽ )ﻣﺸﮫﺪ (۱۳۷۰ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻻﺑﻪﻻی اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وی را درک ﮐﺮد .ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﻌﺮ ﺑﺮای ﻣﮫﺪی÷ و اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز ،در ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﺑﻠﻨﺪ وی ﮐﻪ
در ﺑﺎره ﺣﻀﺮت ﻣﮫﺪی÷ و ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺮوده آﺷﮑﺎر اﺳﺖ :ای ﺧﻮن ﻓﺴﺮده ﻣﻠﺖ

 -١ﺳﺮود رﮔﺒﺎر ،ص .۲۶
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۶۸

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺧﻮاب آﻟﻮد /ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﭼﻮ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﮐﻦ /ﻣﯿﻼد ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ز ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰ /ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﺎم
در راه اﯾﻤﺎن ﮐﻦ  /ﺑﺮ دﻓﺘﺮ ﺳﺘﻢ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺶ  /ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻦ ١ .ﯾﮑﯽ از
اﺷﻌﺎری ﮐﻪ وی در ﺳﺎل  ۵۲در ﺳﻠﻮل ﺧﻮد در اوﯾﻦ ﺳﺮوده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﺒﺢ آزادی ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ :ﺑﮫﺎر اﺳﺖ و ﻣﻦ اﻧﺪر ﮐﻨﺞ زﻧﺪان در دل ﺷﺐھﺎ /ﭼﻮ ﻣﺮغ ﺣﻖ ﺑﺮ آرم ﺗﺎ ﺳﺤﺮ آوای
ﯾﺎ ربھﺎ .../ﺑﻪ زﻧﺪان ھﻢ ﮐﻨﺪ ﮔﺮ ﺧﺎﻣﻪی ﻣﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﻨﻮان  /ﺑﻮد آزادی اﻧﺴﺎن ﻣﺮا
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐھﺎ /اﮔﺮ روزش ﺳﯿﻪ ﺷﺪ ھﻤﭽﻮ ﺷﺐ از ﺟﻮر اھﺮﯾﻤﻦ /ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺒﺢ آزادی
٢
اﺳﺖ ﻗﺪﺳﯽ در دل ﺷﺐھﺎ.
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﺮزا زاده )م .آزرم( ﺷﺎﻋﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی و اوﺳﺘﺎ اﺳﺖ .اﺷﻌﺎر وی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر از ﺳﺮودهھﺎی
ﺳﺎل  ۴۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺎوی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و
ﻧﻔﯿﺲ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎم« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺒﻌﺚ و ﺑﻪ دﻋﻮت ﻓﺮاﺧﻮان ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
ﺳﺮوده ﺷﺪ ،در ھﻤﯿﻦ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎم«
ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﮫﺮان ،رز (۱۳۴۷ ،وی در آﻏﺎز آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ آﻧﮑﻪ
در ﺧﻮاﺑﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ«) .دوﺳﺘﻢ آﻗﺎی ﻣﮫﺪویراد ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدش اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن اﻓﺰود :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺎم را وی درﺑﺎره اﻣﺎم در
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۴۹ﺳﺮود ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ٣ .ﺷﻌﺮی ھﻢ درﺑﺎره ﻏﺪﯾﺮ
دارد  ٤ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ :ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای .ﺷﻌﺮ »ﺧﻮن ﺷﻔﻖ« او
 -١ﻧﻐﻤﻪھﺎی ﻗﺪﺳﯽ ،ص ۱۲۷ـ .۱۲۸
 -٢ﻧﻐﻤﻪھﺎی ﻗﺪﺳﯽ ،ص .۲۰
 -٣ھﻢ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی از ﻣﺮﯾﺪان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻌﺮ دﻟﯿﻞ ﺷﻌﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻘﺮاط ﺧﺮاﺳﺎن را در ﺳﺘﺎﯾﺶ وی ﺳﺮود ،ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺖ ،اﺳﺘﺎد از ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی او
ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎره وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻗﺎی ﻣﯿﺮزا زاده از اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﻪ .ﻣﻦ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاﻇﺒﺶ ﺑﻮدم ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎدت ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
)ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( داﺷﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان ھﻤﺮاه و ھﻤﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو
دﯾﻦ و اﺳﻼم ﭼﻨﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺷﺪم .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی را اﻓﺰود :اﯾﻦ داوری وﻗﺘﯽ
اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﺗﻨﻘﯿﺺ اﻓﺮاد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد در آن ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﻗﺪح ﮐﺮد ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ.
 -٤ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ،ص .۶۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

درﺑﺎره ﺷﺐ ﺷﮫﺎدت اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن÷ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد و در اﻧﺘﮫﺎی آن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺎدت اﻣﺎم ،اﯾﻦ اﺷﻌﺎر :ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻓﻘﯿﺮ ،ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﯽﻏﺬا ،ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﻓﺘﺎده ﺗﮫﯽ روی
ﯾﮏ ﺣﺼﯿﺮ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪ ١ .ﺷﻌﺮ »راﯾﺖ اﻧﻘﻼب« او ﮐﻪ در دی ﻣﺎه  ۱۳۴۱ﺳﺮوده ﺷﺪه
آﺷﮑﺎرا ﺷﻌﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮژه آن ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ اﺳﺖ :ﺷﺪ روﺷﻦ از ﻓﺮوغ
ﺳﺤﺮ ﻃﺎرم ﮐﺒﻮد  /ﻧﻘﺎش ﺻﺒﺢ ،رﻧﮓ ﺷﺐ از آﺳﻤﺎن زدود /ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ از ﺷﺮارۀ ﻣﺸﺮق
ﻏﺒﺎر ﺷﺐ  /ﭼﻮن از ﻟﮫﯿﺐ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ،ﻏﺒﺎر دود /ﺧﻮن ﺷﻔﻖ دوﯾﺪ ﺑﻪ رﺧﺴﺎر ﭘﺎک ﺻﺒﺢ/
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ روی ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﺨﻮد  /رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ز ﺧﻮن ﺷﮫﯿﺪان راه ﺣﻖ  /ﺑﺲ
٢
ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺤﻮری او ﺣﺎوی اﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺷﻌﺮ »ﺗﻔﺎوت« او ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣﻖ ﻣﺮداد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد  ۲۸ﻣﺮداد
اﺳﺖ» :ﻣﺮداد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺮداد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ« در ﺷﻌﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ آزادی ھﻢ از ﭼﻪ ﮔﻮارا
و ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ٣ .ﻣﺮﺛﯿﻪای ھﻢ ﺑﺮای ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺮﯾﮏ ﭘﯿﺮ در
٤
ھﻤﯿﻦ ﺳﺤﻮری دارد.
ﻣﯿﺮزا زاده ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺶ »ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺳﻮﮔﻨﺪ« در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ھﻢ از آن اﺳﺖ» :ﺟﺰ ﺗﻮ در اﺳﻼم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار ﻧﯿﺴﺖ /ﺟﺰ
ﺗﻮ ز ﺑﯿﺖ اﻟﻨﺒﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﭘﺴﺎوﻧﺪ« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﺳﻔﻨﺪ  ۵۷ﭼﺎپ ﺷﺪه و ھﺮﺳﻪ ﺷﻌﺮ آن از
ﺳﺎلھﺎی  ۵۷ ،۴۹ ،۴۳ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻣﺎم اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن اﯾﻦ اﺷﻌﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ:
زود ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ در اﯾﺮان ﺳﺮ و روی  /ﺑﯿﻨﻤﺖ ﺑﺮ زﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻘﺮ /داد
ﻣﻈﻠﻮم ز ﺑﯿﺪادﮔﺮان ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ /ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺧﻮد رﻧﺠﺒﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺮ /ﮐﺎرﮔﺮ از ﺳﺘﻢ آزاد
ﮐﻨﯽ ،ھﻢ دھﻘﺎن /ﻧﺒﺮد ﺑﮫﺮه ز رﻧﺞ دﮔﺮان ﯾﻐﻤﺎﮔﺮ /دﯾﻦ ﺣﻖ را ز ﺧﺮاﻓﺎت ﭼﻨﺎن ﺑﺰداﯾﯽ /
ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺣﻖ ﭘﺮور.
ﺷﻌﺮ ﻧﺨﺴﺖ او ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد :ای ز
وﻃﻦ دور ،ای ﻣﺠﺎھﺪ در ﺑﻨﺪ /ای دل اھﻞ وﻃﻦ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ /ﻧﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻣﻮش ھﻤﭽﻮ

 -١ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ،ص .۹۲
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۱۱
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۹۶
 -٤ھﻤﺎن.۱۵۳ ،

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۵۵

ﺧﺸﻢ ﮐﻪ در ﻣﺸﺖ /ﺟﺎن ﺗﻮ در ﺟﻮش ھﻤﭽﻮ ﺷﯿﺮ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ١ .اﯾﻦ اﺷﻌﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای اﻣﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه ﭘﺎﺳﺦ ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .اﻣﺎ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۴۹ﺳﺮوده ﺷﺪه و ﺧﻄﺎب »اﻣﺎم« ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻻ ای اﻣﺎم
ﺑﺤﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه  /اﻻ ای ﺗﻮ اﺳﻼم را ﻧﻮر دﯾﺪه  /اﻻ ای ﮐﻪ ﯾﺰدان ﭘﺲ از روزﮔﺎران  /ﭘﺲ
اﻓﮑﻨﺪ دوران ،ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪه /اﻻ ای ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان /ﺳﺮاﻓﺮازی ﺧﻮد ﺗﻮ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه .../ﺑﺰرﮔﺎ! اﻣﺎﻣﺎ! ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎﻣﺎن /ﭼﻨﺎن ﭼﻮن ﺗﻮ اﺳﻼم ،رھﺒﺮ ﻧﺪﯾﺪه )ص .(۱۹
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮔﻠﺨﻮن او ﮐﻪ در ﺑﮫﻤﻦ  ۵۸ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﯿﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺣﺎوی
اﺷﻌﺎر او در ﺳﺎل  ۵۷و  ۵۸اﺳﺖ .ﺷﻌﺮی درﺑﺎره زﻧﺪاﻧﯿﺎن رھﺎ ﺷﺪه ،ﺷﻌﺮی درﺑﺎره
ھﻤﺎﻓﺮان ،ﺷﻌﺮی ﺑﺮای اﻣﯿﺮﭘﺮوﯾﺰ ﭘﻮﯾﺎن )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( و ﺷﻌﺮی درﺑﺎره ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﮐﻪ در
آن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ و ﭘﺎﺳﺪاران ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ او ﺳﺘﺎرﺧﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮاب دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزو دارد و از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺧﻢ از ﮐﺠﺎﺳﺖ و
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﺧﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺰاقھﺎی ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ،
وز ﭼﺸﻤﻪھﺎی اول ﺑﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ،ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﺼﺪ ھﺮﭼﻪ ﻣﺠﺎھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻓﺪاﯾﯽ«؛ و اﯾﻦ در ﭘﯽ ﺣﮑﻢ
دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن و دﯾﮕﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
آن اﺷﺎرت رﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﺰاقھﺎی ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ھﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎ
٣
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ،ھﺮ ﻣﺠﺎھﺪ رزﻣﻨﺪه و ﻓﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ھﻼک ﮐﻨﻨﺪ«
اﺷﻌﺎر ﺑﻌﺪی وی ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ او را از اﻧﻘﻼب دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ در دﻓﺎع
از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ دارد و در ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﺎن ﮔﻠﺨﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯿﺮزا زاده ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ زده و ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻓﺖ و در ﭘﺎرﯾﺲ
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ،
 -١ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص  ،۹درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ آن روز ﻗﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﺮان
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻋﺎﯾﯽ ،ص .۶۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮔﻠﺨﻮن ،ص ۷۹ـ  ۹۱واﺳﻄﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﻌﺮ »ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ« ﺑﻪ اﻣﺎم ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از اﺻﻞ ﻧﺎﻣﮥ درج ﺷﺪه ﻧﺎم واﺳﻄﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و »ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم «...ﺑﻪ

ﻋﻤﺪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﮔﻠﺨﻮن ،ص  ،۴۰اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ۱۵ ،ﻣﺮداد  ۱۳۵۸ﭼﺎپ ﺷﺪ و روز ﺑﻌﺪ ھﻢ اﯾﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.

۱۱۵۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﻌﺮھﺎی ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﺸﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺪ و ﻣﺮزی
ﻧﺪارد و ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﮔﻤﺮاھﺎن دارﻧﺪ .ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺷﻌﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد و در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮدم ـ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﻮی دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ از آن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در اﺷﻌﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﺪﯾﺪم.
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۱۸از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل
ﭼﮫﻞ ،ﺷﻌﺮی در ﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺳﺮود ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮫﺎدن ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮﺑﻼ در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﻮد» :ﺑﺎز در ﺧﺎﻃﺮهھﺎ ،ﯾﺎد ﺗﻮ ای رھﺮو ﻋﺸﻖ  /ﺷﻌﻠﻪی ﺳﺮﮐﺶ
آزادﮔﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ /ﯾﮏ ﺟﮫﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ ھﻤﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯿﺖ  /از ﺷﻮق وﻃﻠﺐ ،دﯾﺪهی
ﺟﺎن دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ/رﺳﻢ آزادی و ﭘﯿﮑﺎر و ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ /ھﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﻪی ﺗﺎﺑﻨﺪهی آﯾﯿﻦ
١
ﺗﻮ ﺑﻮد /آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ /ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻧﮫﻀﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﻮد«.
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﻓﺮاوان ﺑﻮد  ٢ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻌﺮی در ﻣﯿﺎن اﺷﻌﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ٣ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺗﻠﻘﯽ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﻼج وی ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ در
٤
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۸اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن ھﻤﺎن ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ،روی ﭼﻮﺑﮥ دارت ﺧﻤﻮش و ﻣﺎت
ﺑﻮدی ،ﻣﺎ :اﻧﺒﻮه ﮐﺮﮐﺴﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎ ،ﺑﺎ ﺷﺤﻨﻪھﺎی ﻣﺄﻣﻮر ،ﻣﺄﻣﻮرھﺎی ﻣﻌﺬور ،ھﻤﺴﺎن و
ھﻤﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ«.
 -١اﺷﮏ ﺧﻮن )اﺣﻤﺪی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ،ﻗﻢ (۱۳۷۴ ،ص .۲۲۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﺎر دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب وی در :آﯾﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺻﺪاھﺎ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ھﻔﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ،
ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ .۱۳۷۶ ،ﻋﻤﺪۀ اﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغھﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ از آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻣﻮرد ﻣﺮﺛﯿﮥ درﺧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و در »از زﺑﺎن ﺑﺮگ« ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺨﻦ ﭼﺎپ و ﻣﻮﺟﺐ دردﺳﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی ھﻢ ﺷﺪ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﯿﺮۀ درﯾﺎ را ،آﺷﻔﺘﻪ وﻋﺒﻮس،
ﺧﻮد آﻗﺎی ﺷﻔﯿﻌﯽ( :دﯾﮕﺮ ﮐﺪام روزﻧﻪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺪام ﺻﺒﺢ،
ِ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
 -٤آﯾﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺻﺪاھﺎ ،ص ۲۷۵ـ ) ۲۷۷از ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغھﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر( ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﻌﺮ »ﺳﻮک ﻧﺎﻣﻪ«
اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺣﻠﺖ اﻣﺎم در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺒﻮد :ﻣﻮج
ﺧﺰر ،از ﺳﻮک ،ﺳﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎناﻧﺪ  /ﺑﯿﺸﻪ دﻟﮕﯿﺮ و ﮔﯿﺎھﺎن ھﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎناﻧﺪ  /ﺑﻨﮕﺮ آن ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺒﻮدان اﻓﻖ،
ﺻﺒﺢ دﻣﺎن /روح ﺑﺎغاﻧﺪ ﮐﺰﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎناﻧﺪ ...ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺻﺪاھﺎ ،ص .۳۰۱

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ )ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ و ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۹در ﻣﺸﮫﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهای ﻏﯿﺮ
ﻣﺬھﺒﯽ( ﻧﺜﺮ ﻧﻮﯾﺲ و ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻮﺳﺮای دﯾﮕﺮ و در واﻗﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آﺛﺎری ﺑﯿﻦ ﻧﺜﺮ و ﺷﻌﺮ ﻧﻮ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ .او از دوﺳﺘﺎن ﭘﻮﯾﺎن )ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺣﻤﺪ زاده( ﺑﻮد .ﺧﺮﺳﻨﺪ در ﺳﺎل  ۴۱ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ .در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﺮزﯾﮕﺮان دﺷﺖ ﺧﻮن را
ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺘﺎب آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد )ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻗﺎی
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﮫﺮ  .(۱۳۴۱ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺛﯿﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺮوده ﻣﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪ )در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آن را ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮد و ﻧﺎمھﺎی ھﻢ ﺑﺮای آن ﻧﻮﺷﺖ و ﻻی ﮐﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺖ( وی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﺑﺮزﯾﮕﺮان
دﺷﺖ ﺧﻮن را ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎی اواﺋﻞ دھﻪ ﭼﮫﻞ در روﺳﺘﺎی ﺟﺎﻏﺮق ﻧﻮﺷﺖ.
ﭘﺲ از دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی )اردھﺎﻟﯽ( ﮐﺎر وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد
و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،آن ھﻤﮑﺎری رھﺎ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ.
وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۴ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ و وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
در رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﮐﺮد و درس
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﻧﺰد او ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﺎل  ۴۳در ﺗﮫﺮان ،در ﯾﮏ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ در
ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎ دﮐﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺧﺮﺳﻨﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۴۶دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۴۷آزاد ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﻌﺮ ﺗﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ از
دﺳﺖ وی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از او ﻧﺒﻮد ١ .در ھﻤﺎن زﻧﺪان ،ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﻦ و ﯾﮕﺎﻧﻪ و دﯾﻮار ،را
ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اوﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ.
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۹ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ .در ﻣﺸﮫﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وی داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
ﺑﺮای ﻧﺎن ﺗﻮ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای روح ﺗﻮﺳﺖ .اوﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎری در ﺣﺴﯿﻨﻪ ﺑﻪ
وی ﺑﺪھﺪ .و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺣﺴﻦ آﻻدﭘﻮش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻮد .در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی را وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۵۰
ازدواج ﮐﺮد.

 -١ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺮ در دﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻦ و ﭘﻮﯾﺎن ﺑﻮد.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

وی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﺎر وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ و دﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ھﻢ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﯾﺎد و ﯾﺎدآوران ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ وی ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه و ﻧﺜﺮ آن از وی ﺑﻮد .ھﻤﮑﺎری وی ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ھﺮ ﻣﺎه دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده و ﺣﺬف ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎری
ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۰ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﺳﻨﺪ وﯾﺮاﯾﺶ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ) .اﯾﻦ
ﻣﺘﻦھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺲھﺎی ﻣﺠﻠﺲ زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎده
ﻣﯽﺷﺪ( .ﭘﺲ از آن از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد .آﻗﺎی ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻇﮫﺎر
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺖ ١ :در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ در
ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺮگ دﮐﺘﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ از ارﺷﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻧﻘﻼب در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم.
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۵۸ﺑﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺮوش ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن ﺷﺪ و
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ادﺑﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ از ﻃﺮف ﻗﻄﺐ زاده ﻣﺪﯾﺮ
وﻗﺖ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ وی واﮔﺬار ﺷﺪ .وی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۵۹در ﺳﺮوش ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮض ﺷﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﮐﺎر وﯾﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮھﻨﮓ آﻓﺘﺎب آﻗﺎی ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۶۰ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ
ﻧﺸﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻐﺎم زﺧﻢ )ﺗﮫﺮان ،ﻧﻘﻄﻪ۲۱۴ ،۱۳۷۳ ،ص( ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او ـ ﮐﻪ ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﺜﺮ و ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ـ و درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﻧﻮ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺎده وی ،ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دﯾﻨﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻮای آزادی در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۷ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺷﻌﺎر وی از ﺳﺎلھﺎی
) ۱۳۳۷از آن ﺳﺎل ﺷﻌﺮی درﺑﺎره ﻣﺒﻌﺚ( ﺗﺎ دوران اﻧﻘﻼب را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺑﯿﺎﺗﯽ از
 -١اﯾﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺖ و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪای را در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺷﻌﺮ »ﻧﻮای آزادی« ﮐﻪ از ﻣﮫﺮ  ۱۳۳۹اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻧﻤﻮده ﻃﺎﯾﺮ ﺟﺎن ھﻮای آزادی
 /دﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻃﭙﺪ از ﺑﺮای آزادی  /ﺗﺼﺪق ﺷﻪ ﻣﺮدان ﻋﻠﯽ ﺷﻮد ﺟﺎﻧﻢ  /ﮐﻪ اوﺳﺖ در
ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺸﻮای آزادی .../ﭼﺮا ز ﺑﮫﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ÷ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ  /ﮐﻪ او ﮔﺬﺷﺖ ز ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮای آزادی.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﻋﺎﺷﻮرا داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻼم ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﺰد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
در اداﻣﻪ اﺷﻌﺎر ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ از ﺳﺎل  ۱۳۵۰زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی در زﻧﺪان ﺳﺎواک
اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮده ،درﺑﺎره ﺑﺮدﮔﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻌﺮی ﮐﻪ در ﺧﺮداد  ۱۳۴۲ﺳﺮوده آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﻣﺮگ اﻧﺪر ره آزادی و ﻋﺪل  /ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ  /دادن ﺟﺎن ﺑﻪ ره
آزادی /ﺑﮫﺘﺮ از ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ  /ﺟﺎن ﺧﻮد در ره ﻣﺤﺒﻮب ﺣﺴﯿﻦ  /از ﺳﺮ ﺻﺪق و
ﺻﻔﺎ ﮐﺮد ﻓﺪا  /ﯾﺎر و اﻧﺼﺎر و دﮔﺮ اھﻞ وﻋﯿﺎل /ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ١ .ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ
ھﻢ در ﺑﺎره ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( دارد ﮐﻪ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ در دوره اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﭘﯿﺎم ﮐﺮﺑﻼ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ :از ورای ﭼﺎدر ﻋﺼﻤﺖ ،ﻧﮫﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻃﻠﻮﻋﯽ ﺟﺎودان دارد ،و از ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻘﻮا ،دوﺳﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮫﻀﺖ ﺧﻮن و ﺷﺮاﻓﺖ را اﺻﺎﻟﺖ داد ٢ .وی در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ھﻢ ﺷﻌﺮی ﺑﺮای
ھﻔﺪھﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر و اﺷﻌﺎری ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺳﺮوده ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎھﺮۀ ﺻﻔﺎرزاده )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۱۵ﺳﯿﺮﺟﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﮥ ادﺑﯿﺎت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻗﺮآن و درﮔﺬﺷﺘﻪ  (۸۷/۸/۴از ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻌﺮش در ﺳﺎل  ۴۱ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دھﮥ  ۵۰ﺳﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ را ﺳﺮود ﮐﻪ
اﺷﻌﺎر دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ او درﺑﺎره داﺳﺘﺎن اﺳﻼم آوردن ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎل  ۵۷ﺗﻮﺳﻂ
رواق ﭼﺎپ ﺷﺪ» :ﺑﯿﺪار ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺑﯽﺗﺎب راه ﺑﻮد ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ راه ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ رﮐﻮد«.
ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ او ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری ﺣﺎوی اﺷﻌﺎر او از  ۵۶ﺗﺎ  ۵۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
اﻧﻘﻼﺑﯽ دارد )ﺗﮫﺮان .(۱۳۵۸ ،درﺑﺎره ﻗﺮق ﺑﻮدن ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﺎه» :ﻣﻠﮏ از
ﺟﻤﯿﻊ ﺟﮫﺎت آﺑﺎد اﺳﺖ .آﺑﺎد از ﺗﺪارک ﻣﺮگ آوران ،ﺗﻔﻨﮓ ،ﺗﺎﻧﮏ ،زره ﭘﻮش ،ﺧﻄﻮط
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺪﻋﻪ ،زور و ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﺳﺮﻧﯿﺰه ،در ھﺮ ﺳﻮی ﺑﻼد ﺑﭙﺎﺧﯿﺰان ،در ھﺮ ﺳﻮی ﺑﻼد
 -١ﻧﻮای آزادی ،ص .۴۶
 -٢ﻧﻮای آزادی ،ص .۴۷

۱۱۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﻠﺖ اﯾﻤﺎن« )ص  .(۱۵و ﺷﻌﺮی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻣﺎم از دی ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺮوش
ﻗﻢ« )ص  (۲۳و زﺑﺪۀ اﺷﻌﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ او ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺮوز و اﻣﺮوز )رواق (۵۷ ،ﭼﺎپ
١
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﻧﻮ و ﮐﮫﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ،ﭼﻨﺪ
ﺷﻌﺮی ﺳﺮودهاﻧﺪ ،ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دوری از ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت،
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺿﻮی ﻋﻠﻮی )اﻟﻒ ،ﺑﺎرش( اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﺑﺮ
ﺻﻠﯿﺐ رﻧﺞ ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ اﺷﻌﺎر او از ﺳﺎلھﺎی ۵۱ـ  ۵۷و ﺣﺎوی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ
درﺑﺎره اﻣﺎم و ﺷﮫﯿﺪان و ﻣﺒﺎرزان اﺳﺖ )ﺗﮫﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.(۱۳۶۲ ،
از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و در ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ ،ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ)ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۳۱ﻃﻠﺒﮥ آن
وﻗﺖ ﻗﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺎری در ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق داﺷﺖ و ﮔﻮﯾﺎ در ﻗﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻮد.
وی از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۴ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮوف آن »اﺳﯿﺮ آزادﯾﺒﺨﺶ« درﺑﺎره ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( ﺑﻮد :ای دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ،ای
ﺧﻮاھﺮ ﺣﺴﯿﻦ ،ای زﯾﻨﺐ ﺑﺰرگ ،ای ﭘﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﺷﮫﯿﺪان ﮐﺮﺑﻼ در روزﮔﺎر ﺧﻮد ،در ﻃﻮل
ﻗﺮنھﺎ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ،درود ﻓﺮاوان و ﺑﯿﺸﻤﺎر ٢ .زان ﭘﺲ ﻣﺤﺪﺛﯽ ﺑﺎ ﺳﻮژه ﮐﺮﺑﻼ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ،اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﻤﺎﺳﮥ
ﺷﮫﺎدت« ﺑﺎز درﺑﺎره ﮐﺮﺑﻼﺳﺖ .ﺷﻌﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺴﯽ در ﻣﯿﻘﺎت« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺟﻼل ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ،ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻣﮑﻪ اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ »ھﺮ روز ﻋﺎﺷﻮرا و ھﺮﺟﺎ
ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ اﺳﺖ« از ﺳﺎل  ۵۶اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا رﻧﮓ ﺧﻮن دارد ٣ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای دﯾﮕﺮ از اﺷﻌﺎر
وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﮥ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ از اﺷﻌﺎری ﻧﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﯾﺎم ﻧﻪ ﻣﺎھﮥ
زﻧﺪاﻧﯿﺶ در اﺻﻔﮫﺎن ﺳﺮوده اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن در اﺳﻔﻨﺪ  ۵۷ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺮودهھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻮان ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮا ھﻤﯿﺸﻪ وا داﺷﺘﻪ ﺗﺎ

 -١ﺷﻌﺮ ﻃﺎھﺮه ﺻﻔﺎر زاده و اﻣﯿﺮی ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﺪﺳﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی را درﺑﺎره
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در:ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ھﺠﺮت و ﺷﮫﺎدت دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ : ،ﺻﺺ ۱۸۰ـ ،۱۸۷ ،۱۸۱
 ۱۹۹و ﺷﻌﺮ ﻗﺪﺳﯽ و ﻣﺤﻤﺪﮔﻠﺒﻦ را درﺑﺎره اﻣﺎم ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در :ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ص .۴۶۴ ،۴۶۲
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺳﯿﺮ آزادﯾﺒﺨﺶ۱۱ ،ـ .۱۵
 -٣اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺷﻌﺮ وی را از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ھﻤﺎن »اﺳﯿﺮ آزادﯾﺒﺨﺶ«.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۶۱
١

درﺑﺎره آن ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ وآن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻼح ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺑﺪاﻧﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮم.
اﯾﻦ ﺷﻌﺮھﺎ ،آﺛﺎر اﻧﻘﻼب و زﻧﺪان را در ﺧﻮد دارد و ﺑﮫﮫﺮ روی ،ﺟﺰو ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﺪﺛﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻌﺮ وی ھﻢ در ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و آﺑﯽ ﺗﺎزهاش ﺑﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﮐﺒﺮ وﻃﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﻌﺎری ھﻢ
از ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ،ﺑﮫﺠﺘﯽ ،ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮا )ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
ﻋﺎﺷﻮرا ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻣﮑﺮر ،ھﻤﺎن ص  (۵۳و ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﺳﺎل  ۵۴و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﮑﺮر ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﻌﺎرش
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﮐﻠﻤﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﺪ دوم آن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺷﮫﺎدت در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و اﺷﻌﺎری از
ﻣﺤﺪﺛﯽ ،م .زورق ،رزﻣﺠﻮ ،ﻋﻈﯿﻢ ،ﺻﺎﻋﺪی ،ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﺮزا زاده ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،م.
ﭘﺮﯾﺸﺎن ،و ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ در آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ م .زورق
)ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی ،از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﮥ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺷﻌﺮی از وی از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺟﻨﮓ آﯾﺎ ز ھﻮس ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻪ ،ھﺪف؟ ـ ﻣﻌﻠﻮم! ﻣﯽﭼﮑﺪ ﺧﻮن ز ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺗﻔﻨﮓ ...ﻣﯽرود ﺑﺎﻧﮓ در آﻏﻮش
ﻓﻀﺎ ،اﻓﺘﺪ آھﺴﺘﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﮓ ،ﺧﻮن زﻧﺪ از ﺳﺮ و روﯾﺶ ﺑﯿﺮون ،آﯾﺪ آرام ز ﻧﺎﯾﺶ
٢
آھﻨﮓ! آه ﻣﺎدر! ..ز ﻧﻔﺲ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺟﻨﮓ آﯾﺎ ز ھﻮس ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
از ﺟﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﻌﺎری ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺮودﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺷﻌﺎر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﮫﺠﺘﯽ اردﮐﺎﻧﯽ )ﺷﻔﻖ(
ﻓﺮاوانﺗﺮ اﺳﺖ ٣ .اﯾﺸﺎن ﮔﻪﮔﺎه ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ھﻢ ﻣﯽﺳﺮود و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮ »ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎت«
اوﺳﺖ ٤ .ﺷﻌﺮ »ﻧﮫﻀﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﺗﮑﺎن داد« در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖ دو ﻣﺎھﻪ
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان )ﻗﻢ (۱۳۴۱ ،آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻔﻖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﮫﺎر
آزادی در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ش در ﻗﻢ )ﻧﺸﺮ ﺷﻔﻖ(ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آنھﺎ ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،و
اﻧﺪﮐﯽ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻌﺮ وی در ﺑﺎره اﻧﻘﻼب از ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﻓﺮﯾﻦ
 -١ﻗﺒﻠﮥ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ص .۶
 -٢ﺷﺮارهھﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ اﻣﺮوز اﺳﻼم ،ص .۱۳
 -٣ﺳﺮود ﺳﺤﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۲و ) ۶۹ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺷﻔﻖ ،در ﻗﻢ( ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -٤اﺳﻼم و آﺑﯽ ﺗﺎزهاش ﺑﺎﯾﺪ ،ص ۳۷ـ .۴۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب« اﺳﺖ :درود ﺑﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﺎک ،درود /ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ آن ،ﺟﺎن ﻣﻠﺘﯽ
آﺳﻮد /درود ﺑﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮕﺮف  /ﮐﻪ ﺷﺎھﺮاه ﺳﻌﺎدت ،ﺑﻪ روی ﺧﻠﻖ
ﮔﺸﻮد ١ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺷﻌﺎر ﺑﻌﺪی وی از ﺳﺎل ۴۰ـ ،۴۲ﺳﭙﺲ اﺷﻌﺎر دوران ﺧﻔﻘﺎن و
ﭘﺲ از آن اﺷﻌﺎر دوران اﻧﻘﻼب در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺎر آزادی آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ ﻧﻮ »در ﺷﮫﺮ
اﻧﺴﺎنھﺎ« ﺑﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﻠﺒﻞ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ در ﺧﻮاﻧﺪن آزاد ھﺴﺘﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از اوﺿﺎع
ﺧﻔﻘﺎن آن روزﮔﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ :وﻟﯽ در ﺷﮫﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
آزادی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ،ﭘﺮﯾﺪه ﭘﺮﺗﻮی ،آراﻣﺶ و ﺷﺎدی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺗﯿﺮۀ ﺷﺒﮕﻮن ﻣﺎ ﻧﻮری
٢
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺰار آﺑﺎد ﻣﺎ را ﺟﻨﺒﺶ و ﺷﻮری ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ.
دﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺎب ﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ و
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻧﯿﺎ آن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ آﻧﺎن در ﺳﺎل  ۵۱از اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮان
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺑﯽﺷﺮفھﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺷﻌﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ÷ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﺷﻌﺎر و ﻣﺘﻦھﺎی ادﺑﯽ ﮐﻮﺗﺎه از
ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﺮزا زاده ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ
آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ،اﻋﻢ از ﻧﻮ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ،در ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ آن ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ،و در ﻃﻮل ده ﺷﺐ )از دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۸ﻣﮫﺮﻣﺎه  (۱۳۵۶در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ
ﮔﻮﺗﻪ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ھﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺎﻋﺮان و ادﯾﺒﺎن در آﻧﺠﺎ
ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﺣﯽ از آن ﻣﺮاﺳﻢ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ده ﺷﺐ )ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﺆذن ،ﺗﮫﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ (۱۳۵۷ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻀﺎی آن اﺷﻌﺎر ،ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮد و
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪودی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ﻏﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر و اراﺋﻪ
دھﻨﺪﮔﺎن ،ﻻﺋﯿﮏ و اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .از اﺷﻌﺎر ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ
اﯾﻦھﺎ ﺑﻮد :ﺳﻼم ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،در ﺳﺘﺎﯾﺶ آزادی ،در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎر ﻧﺨﻞ وﻻﯾﺖ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﺷﺐ،
٣
و ﺑﺎ ﺗﻼوت ﻣﮫﺘﺎب.
ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ھﻢ از ھﻤﺎن ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻨﻮی ﺳﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب او در
 -١ﺑﮫﺎر آزادی ،ص .۵۹
 -٢ﺑﮫﺎر آزادی ،ص ۱۱۹ـ .۱۲۲
 -٣ده ﺷﺐ ،ﺷﺐھﺎی ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان ـ آﻟﻤﺎن ،ﺻﺺ ۳۰۰ـ .۳۱۹

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...

۱۱۶۳

ﮐﺘﺎب وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺟﻌﺖ ﺳﺮخ ﺳﺘﺎره ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻨﻮیھﺎی
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب آن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺳﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد .ﺷﻌﺮی از آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
درﺑﺎﻻی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از ﮐﺘﺎب ﺣﺴﯿﻦ وارث آدم و ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺳﯿﻪ ﺑﭙﻮش ﺑﺮادر ﺳﭙﯿﺪه را ﮐﺸﺘﻨﺪ /ﮔﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻮار ﮔﺰﯾﺪه را ﮐﺸﺘﻨﺪ /ﺣﺮاﻣﯿﺎن
ھﻤﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ /ﭼﺮاغ ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ﺧﻤﻮﺷﯿﺪﻧﺪ  /ﺷﮑﻮه ﺟﻠﻮه ﻋﻤﺮ
دوﺑﺎره را ﺑﺮدﻧﺪ /ﭼﻮ اﺑﺮﺗﯿﺮه ﻓﺮوع ﺳﺘﺎره را ﺑﺮدﻧﺪ / ...ﺳﯿﻪ ﺑﭙﻮش ﮐﻪ رﺳﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎﺳﺖ /ﺳﯿﻪ ﺑﭙﻮش ﮐﻪ ﺧﺼﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ /ﭼﻪ ﺳﺎده دل ﮐﻪ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﮔﻤﺎن
دادﯾﻢ/ﺣﺮاﻣﺰاده ﻃﺎﻏﻮت را اﻣﺎن دادﯾﻢ /ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﮫﯿﺪان ره ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ /ﮐﻔﻦ ﺑﭙﻮش
٢
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﺪﮔﺮ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﻢ.
ﻃﻪ ﺣﺠﺎزی )ح .آرزو؛ ﺑﺮادر ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﺴﺖ و ﺷﺎﻏﻞ در اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ(
ھﻢ از ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ از وی ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی از ﺧﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺮی درﺑﺎره دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺷﻌﺮ ارﺷﺎد وی درﺑﺎره ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در
ﺳﺎل  ۵۴ﺳﺮوده و در ﺣﻀﻮر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ :ارﺷﺎد اﺳﺘﺎده
ﺳﺮﮔﺮان ،ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻪ ھﯿﺄت ﻓﺮﯾﺎد ،و ﮔﯿﺴﻮاﻧﯽ از ﺧﺰهی ﺳﺮخ ،در ﺟﺎدۀ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻤﯿﺮان،
ﯾﺎدآور ﺷﮫﺎﻣﺖ دﯾﺮوز ،دﯾﺮوزھﺎی رﮔﺒﺎر ،دﯾﺮوزھﺎی ﺧﻮن ،دﯾﺮوزھﺎی ﺳﺮزده در اﻧﻔﺠﺎر
ﺑﻤﺐ ...اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺰﯾﺰ ،ﺧﻮن زﻣﺎﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ و زﯾﻨﺐ و ﻗﺎﺳﻢ ،ﺧﻮن
ﺷﮫﯿﺪھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و ﻣﺪرس و ﮐﻮﭼﮏ ،ھﻤﺮاه ﺧﻮن ﺳﺮﮐﺶ
»ﺻﺎدق« و ﺧﻮن ﭘﺎک ﻣﺠﺎھﺪ »ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ« ،و ﺧﻮن ﺟﺎری و ﺳﺒﺰ »ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد« )ص
 .(۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ وی درﺑﺎرۀ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﺑﮫﺎر
) ۱۳۵۸ﺗﮫﺮان ،ﺑﻌﺜﺖ( ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ از ﺳﺎل ۱۳۴۸ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺟﺮای
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .وی اﺷﻌﺎری ھﻢ از دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﻣﯽ ّ
اﻟﺪﺑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺼﻄﻔﯽ
٣
ﻣﺨﺘﺎری ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآورد ﮐﻪ آن ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ در ﺳﺎل  ۵۸ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 -١رﺟﻌﺖ ﺳﺮخ ﺳﺘﺎره ،ﺻﺺ ۱۳ـ .۶۳
 -٢رﺟﻌﺖ ﺳﺮخ ﺳﺘﺎره ،ص .۵۳
 -٣وی در ﺳﺎل  ۵۵ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮع
ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻣﺮداﻧﯽ )درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۸۲اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺎر آن
از ﺳﺎلھﺎی  ۵۵ﺗﺎ  ۶۰اﺳﺖ و دارای ھﻤﺎن ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ» .ﻗﯿﺎم ﺳﺮخ
ﺷﻘﺎﯾﻖ« ﺷﻌﺮی از ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵۷اﺳﺖ:
ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻞ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﮫﺎراﻧﯽ  /ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪھﺎی ﭼﻤﻦ ﺳﺎز ﺟﻮﯾﺒﺎراﻧﯽ /وﻗﻮع واﻗﻌﻪای
اﻧﻔﺠﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ /ﻇﮫﻮر ﺻﺒﺢ در اﻗﻠﯿﻢ ﺷﺐ ﮐﻨﺎراﻧﯽ /ﺷﮑﻮه ﺧﻮن ﺷﮫﯿﺪان ﺳﻨﮕﺮ اﯾﺜﺎر/
ﺗﺮاﻧﻪھﺎی ﻇﻔﺮ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺳﻮاراﻧﯽ ١ ...و ﺷﻌﺮی از ﻣﮫﺮ  :۵۷دل ﻣﯽﻃﭙﺪ از ﺗﺮاﻧﮥ ﺧﻮن ﺷﮫﯿﺪ /
ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﺒﯿﻦ ﮔﻮﻧﮥ ﮔﻠﮕﻮن ﺷﮫﯿﺪ /در دﻓﺘﺮ روزﮔﺎر از روز ﻧﺨﺴﺖ  /ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ ﺧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﯿﺪ ٢ .و از اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺳﺎلھﺎی  ۵۵و  ۵۶ھﻢ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﺟﻮاد ﻣﺤﻘﻖ )م .آﺗﺶ (ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۳۳ھﻤﺪان )دﺑﯿﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﻣﺠﻼت رﺷﺪ( )ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻧﺠﻒ و زﻧﺪه( ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮان
دﯾﮕﺮ آن دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮدی ﭼﻮ آﻓﺘﺎب )ﻗﻢ ،روح،
 ،(۱۳۵۷ﭘﺎﺳﺪار ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ﻗﻢ ،ھﺠﺮت ،(۵۹ ،ای ﻓﺎﺗﺢ ھﻤﯿﺸﮥ ﺗﺎرﯾﺦ )ـ ﻋﻨﻮن ﺷﻌﺮی از
ﻣﺮداﻧﯽ ـ ﻗﻢ ،ھﺠﺮت ،(۱۳۵۸ ،و ای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر )ﺣﺎوی اﺷﻌﺎر ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ؛ ﻗﻢ،
ھﺠﺮت  ۵۸و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺷﻌﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
رﺳﻮل ،آواز اﻧﺘﻈﺎر( دارد ﮐﻪ اﺷﻌﺎری از آنھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﭘﺎﭘﺘﯽ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮم ـ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ـ )ﺗﮫﺮان ،ﺳﻠﻤﺎن ۱۳۵۶ ،و ﺗﻮزﯾﻊ در
 (۵۹از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﺷﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ای ﻓﺎﺗﺢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ
ﭼﻮن ﺷﮑﺎک ،ﺳﭙﯿﺪۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،وﻟﯽاﻟﻠﻪ درودﯾﺎن ،ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ ،ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ و
ﻣﺤﻤﺪﮔﻠﺒﻦ و ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ ،درﺑﺎرۀ اﻣﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎ
درﺑﺎره اﻣﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
اﺷﻌﺎر ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﺮدی ﭼﻮ آﻓﺘﺎب )ﻗﻢ ،روح۸ ،ـ  (۱۳۵۷اﺳﺖ
ﮐﻪ آنھﺎ را در ﺳﺎلھﺎی ۵۲ـ  ۵۴ﺳﺮوده و ﺣﺎوی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .اﺷﻌﺎر
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺳﺎده و ﺑﯽرﯾﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺎل و ھﻮای ﺟﻮاﻧﯽ از ﻧﻮع ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ را دارد.
ﺑﺮ ﻣﺪار ﺻﺒﺢ )ﺗﮫﺮان ،ﻣﺤﺮاب ﻗﻠﻢ (۱۳۶۶ ،اﺷﻌﺎری از ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اﺷﻌﺎر ﻧﻮ و ﮐﻼﺳﯿﮏ آن ،از ﺳﺎلھﺎی ۵۶ـ  ۵۷اﺳﺖ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ دﯾﻨﯽ دارد.
 -١ﻗﯿﺎم ﻧﻮر ،ص .۲۵
 -٢ﻗﯿﺎم ﻧﻮر ،ص .۸۹

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﺷﻌﺎری از آن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۵۷و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﮫﺎدت ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم،
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﮫﺪای ﻣﺤﺮم ،از م .ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﻮی ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و ﺷﮫﺎدت ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد .در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺻﻔﺤﻪای از ﺷﻌﺮ آﻗﺎی
ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﻪﺑﺎغھﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آﻣﺪه ﺑﻮد :ﺗﻮ در ﻧﻤﺎز ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪی/
ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ /ﺑﺎﻻی دار رﻓﺘﯽ /و اﯾﻦ ﺷﺤﻨﻪھﺎی ﭘﯿﺮ ،از ﻣﺮدهات ھﻨﻮز ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ،اﺷﻌﺎر ﻧﻮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺮودهھﺎی ﺳﺎل  ۵۷در ﺷﯿﺮاز و ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و ﻧﺜﺮی ادﯾﺒﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ.
درﺑﺎره ﺳﺮودھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻈﺎھﺮات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن آن اﻓﺮاد
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺮی از
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ـ ﻧﻮاده آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻻری ـ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ) (۱۳۸۶در ﻣﻘﺎم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻر و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ آن دﯾﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .وی ﮔﻪﮔﺎه ﺷﻌﺮی ﻣﯽﺳﺮود و از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر وی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۲ﺳﺮود ،و
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﮑﺎﻣﮥ ﻗﯿﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﻓﺴﺮا ﺑﺰن ﺳﺮ ﺳﻠﻄﺎن را  /رﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺎی ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن را  /ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﺶ/
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮ راه ﺷﻤﯿﺮان را  /داری اﮔﺮ ھﺮاس ز درﺑﺎﻧﺶ  /اﻓﺴﻮن ﮐﻨﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ و درﺑﺎن
را  /ﺑﺸﺘﺎب ﺳﻮی ﺳﺎﺣﺖ ﺳﻌﺪ آﺑﺎد  /زن دﺳﺘﺒﻨﺪ اﻓﺴﺮ و دژﺑﺎن را  /ﺟﺪی ﻧﻤﺎی و
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺮداﻧﻪ /ﺑﺎ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﮫﺒﺎن را /ای ﭼﯿﺮه دﺳﺖ اﻓﺴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ /اﻋﻼم ﮐﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﺎن را /ﺳﺮ از ﺗﻨﺶ ﺑﮕﯿﺮ و ﺗﻨﺶ از ﺳﺮ /ﮐﻦ ﭘﺎره ﭘﺎره آن ﺗﻦ ﺑﯽﺟﺎن را  /آﺗﺶ
ﺑﺰن ﺑﺮ آن ﺳﺮ و آن ﭘﯿﮑﺮ /در ﮐﻮﭼﻪ اﻓﮑﻦ آن ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺎن را /ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺗﮑﯿﻪ زن ﮐﻪ
١
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ /در ﺑﻨﺪ دار دﯾﻮ رﺟﺰ ﺧﻮان را...
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﮑﯿﻤﯽ و ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮدک

از ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﺑﺨﺶ ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک ،ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ادﺑﯿﺎت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮدک ﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺳﺎلھﺎی  ۵۷ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ
اﺛﺮی از آﺛﺎر ﺣﮑﯿﻤﯽ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺳﺘﺎنھﺎی او ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -١زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ،ص ۹۳ـ .۹۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﻮد ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻼل )م  ۱۳۴۶ﮐﻪ ﭘﺪرش روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد( و از ﻣﺎدری ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ،در ﻧﮫﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۲۳در )ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاﺳﺎن( ﺗﮫﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از دﯾﭙﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،در ادﺑﯿﺎت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ ذوق وی در ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎ را
ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در ﻧﯿﻤﻪ دوم دھﻪ ﺳﯽ،
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎی درس ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن )در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ( ﻧﺸﺴﺖ .ﺧﻮدش
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ١ .در ﺳﺎل  ۴۶ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،او ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٢ .ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ وی ﮔﻮﯾﺎ از ﺣﻮاﻟﯽ  ۵۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻗﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ و
ھﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﺮان ﻗﻤﯽ داﺷﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلھﺎی ۵۲ـ
 ۵۴ﻧﯿﺰ در ﺗﮫﺮان در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ٣ .ﺣﮑﯿﻤﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﻻری ﺑﻮد .وی از ﺳﺎل ۵۱
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ٤ ،ﻧﺴﻞ ﻧﻮ و ﭘﯿﺎم ﺷﺎدی ،ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ادﺑﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ و ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ ،آﺛﺎری ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر او را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و در آن ﺳﺎلھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
داﻧﺴﺖ .وی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ھﻤﭽﻨﺎن در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ھﻢ در
 -١ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص  ،۲۰ھﻤﺎﻧﺠﺎ ،ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت وی ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
 -٢وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ،ص  ،۲۱وی در ﺳﺎل  ۸۲ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی – ﺻﻔﻮی ﭘﯽ
ﺑﺮدهام ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﮫﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ
ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺪ ﺑﻮده وآن را ﺗﻮﻧﻞ وﺣﺸﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﻧﺪ.
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۰
 -٤ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﻢ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷﺪه و وی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﻌﻠﻢ ﺗﮫﺮان ﺑﻮده ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را در دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺐ اﺳﻼم ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ص  .۲۰ﻣﻘﺎﻻت او دﺳﺖ ﮐﻢ از ﺳﺎل  ۴۷در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم
ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺎﻻت وی درﺑﺎره اﻧﺤﻄﺎط ﻏﺮب ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﮐﺘﺎب ﻏﺮب
ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،در ﺳﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ...
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻤﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺳﺎل  ۶۷در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و
ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ در اﻣﺎرات ،در ﺳﺎل  ۷۷ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮐﺎرھﺎی وی را از زاوﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﻮﺟﻪ وی ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮدک
در ﺑﻌﺪ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ و ﺳﭙﺲ ﺷﻔﻖ ،اﻣﯿﺪ ،ﺟﮫﺎن آراء ﻧﺎﺷﺮ آﺛﺎر وی
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﯿﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺗﻨﮫﺎ در ﻗﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آﺛﺎرش را در
ﺗﯿﺮاژھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﭼﺎپ ﮐﺮده و در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺮوری ﺑﺮ آﺛﺎر ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب او:
ﭘﺮواز ﺑﺴﻮی ﺳﯿﺎره آزادی ،ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺗﺨﯿﻠﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۰۵اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ رخ
ﻣﯽدھﺪ و در آن ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و درسھﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺰ اﯾﻦھﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ آن در ﺳﺎل  ۱۳۵۱و ﭼﺎپ آن در
ﺳﺎل  ۵۳در ﻗﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺎپ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺨﺒﻨﺪان اﺛﺮ ﺗﺨﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﻄﺐ و اﮐﺘﺸﺎف آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺳﻔﺮھﺎی
ﻗﻄﺐ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ واﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ روزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﻪ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻓﺎﻗﺪ آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ھﺪﻓﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺳﻌﺎدت ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﮔﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻧﺴﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﮫﮑﺸﺎنھﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮ
ﺳﯿﺎرهھﺎی دور دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺮادری ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﻼم
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،از ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺛﻤﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺷﺮاﻓﺰاده ﻗﮫﺮﻣﺎن ،ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۵۲ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات آﯾﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی در  ۱۲۰ﺻﻔﺤﻪ رﻗﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻮﻋﯽ
داﺳﺘﺎن ـ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺖزﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﺖزﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣﺒﺎﺣﺚ و داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره؛ ﺑﺨﺸﯽ از آن ھﻢ در

۱۱۶۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل  ۵۲در ﻗﻄﻊ ﺟﯿﺒﯽ در
 ۷۶ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻃﺎﻏﻮت در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺎﺷﻨﺎس ،داﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮق آﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮ ﺟﮫﺎن آراء
ﻗﻢ آن را در  ۱۵۲ﺻﻔﺤﻪ ﺟﯿﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ :ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮐﻪ در راه ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ اﺳﻼم
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﺳﻠﺤﺸﻮران ﻋﻠﻮی ،ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﺮﺑﺪاران و ﻗﯿﺎم آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن داﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺪاران در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در
ﻗﻄﻊ ﺟﯿﺒﯽ و در ﺣﺠﻢ  ۱۱۹ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب »ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد راه ﻋﻠﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺎﺳﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺟﻮری و ﻣﺎﻧﻨﺪ او ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ از ﺣﻮادﺛﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر
اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺪ در  ۱۲۸ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل
 ۵۵آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺟﺪان ،داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی از او ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
در  ۷۹ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻧﻘﺎﺑﺪاران ﺟﻮان ،داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮان و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
روی ﻋﺮبزدﮔﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﻼم و ﻋﺮب را در وﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼم
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﺑﻮد و اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺸﯿﻊ در ﺳﺎل ۵۷آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ وی در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :داﺳﺘﺎنھﺎی آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن )ﻗﻢ ،اﻣﯿﺪ (۵۲ ،ﺳﺮودهھﺎی
رھﺎﯾﯽ )ﺟﮫﺎن آراء (۵۶ ،ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ )ﺟﮫﺎن آرائ (۵۷ ،ﺷﮫﺪای ﻓﺦ )ﺟﮫﺎن آراء،
 ،(۵۳ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻘﺪس )داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ (۵۵ ،ﻗﺼﻪھﺎی ﻣﺎدر ﻣﮫﺮﺑﺎن )ﻗﻢ ،ھﺪف.(۵۶ ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ داﺳﺘﺎنھﺎ ،ﺣﮑﯿﻤﯽ آﺛﺎری ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر وی ﮐﺘﺎب ﻏﺮب ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۳ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
در  ۱۵۳ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۷در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ
اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺪن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻋﯿﺐھﺎ و دﺷﻮاریھﺎی ﻓﺮاوان در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﺛﺮی اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ
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ﻏﺮب زدﮔﯽ راﯾﺞ در آن روزﮔﺎر .در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻗﺮآن ،اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ »ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﻟﺐ در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن« .ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»داﺳﺘﺎن ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس« وﺻﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ دﻻوران ﻋﺼﺮ ﺷﺐ ،ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ھﺪف ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ و اﺷﺮاف .و
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﯽ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
آدمھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﭼﺎپ دوم آن در  ۱۴۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ﻣﺤﻤﻮد ﺣﮑﯿﻤﯽ در
ﺳﺎل  ۵۵ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺷﻔﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در زﻧﺪﮔﯽ رھﺒﺮ آزادﮔﺎن ﺣﺴﯿﻦ÷ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ و در زﻣﺮه ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺋﻤﻪ† ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۵۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺪ در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺷﺮﺣﯽ
از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن در ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎن ﺑﻮد.
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐﺘﺎب ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﻨﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ )ﻗﻢ ،اﻣﯿﺪ،
 .(۱۳۵۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان در ﺳﺎل  ۵۴ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺷﻔﻖ و در ﺣﻮزه
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﮫﺪی ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﮫﻀﺖھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻞ آن از دو ﻋﺮب
ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺳﺎل  ۵۲و ﻧﺎﺷﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﺳﺖ .وی از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺷﺪ و ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﻪ ﺟﻠﺪی )ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺟﮫﺎن ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﻔﯿﺪ۱۳۹۶ ،ق( ﮐﻪ آن را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﯾﺎ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
)ﺗﺎ  ۲۱ﺟﻠﺪ و ھﺮﮐﺪام ﺣﺪود  ۱۲۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او در ﺳﺎل اﻧﻘﻼب و ﻣﺎهھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از آن
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در ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه )ﻗﻢ ،اﻣﯿﺪ (۱۳۵۸ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻋﻼﺋﻖ ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ﻣﺪرس را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،آﺛﺎری ھﻢ درﺑﺎره
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ( ،ﻣﺼﺪق )ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن آزادی :دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق( ﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻮی وی ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن در ﭼﻨﺪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را در ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﮐﺎر در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ
در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ ،دﻋﻮی اﺻﻼحﮔﺮی در
دﯾﻦ را داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ داﺷﺘﻦ ادﻋﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘﯽ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ دﻋﻮی اﺻﻼحﮔﺮی
دارﻧﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی
در اﺻﻮلاﻧﺪ .اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻋﺮف ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و دﯾﻨﯽ آﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ،ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ و ...ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ
در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ھﺮ ﻣﻮرد ،ﻣﺤﺪودۀ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺻﻮل و
اﺑﮫﺎﻣﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
در دورۀ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺧﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﻦ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﯾﻦ
و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮاﻓﻪزداﯾﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺎه از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺧﻮدی و ﺑﻪ ﺻﻮرت دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ و در اداﻣﮥ ﻧﻔﻮذ ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ دوره رخ داد ،اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ ،از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ـ و ﻏﺎﻟﺐ آﻧﺎن ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ دار ﺑﻮده و از ﻻﺋﯿﺴﻢ
ﻏﺮﺑﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻣﺸﺮوع ﻧﺸﺎن
دادن ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﻮد ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﻦ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﮔﻢ ﮐﺮدن راه ،ﻣﺮز ﺧﺮاﻓﺎت را ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﺧﻮد
رﺿﺎﺷﺎه ﮔﻪﮔﺎه در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﺮد .در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی در روز ﻏﺪﯾﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۵ق۱۳۱۵ /ش از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﯿﻠﯽھﺎ در اﺷﺘﺒﺎه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﺪد و اﺧﺬ ﺗﻤﺪن
 -١ﻋﻠﻤﺎ و رژﯾﻢ رﺿﺎﺷﺎه ،ص ۱۳۶ـ .۱۳۷
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اﻣﺮوزی دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل دﯾﺎﻧﺖ و ﺷﺮاﯾﻊ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺪد و
ّ
ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺰرگ اﺳﻼم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻤﺪن ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ دارد .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ِ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺮﻗﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن اﺻﻮل ﺷﺮاﯾﻊ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
١
وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد«.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎ ،در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪروی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از دﯾﻦ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ارﺗﺪاد رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ و از روی ﺗﻘﯿﻪ ﯾﺎ
اﻋﺘﻘﺎد و ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮ ،از آن ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺎه درﺑﺎره
ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﺻﻼح ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ردﯾﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻏﺮب ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ
ﺧﺮاﻓﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺮاﻓﻪ از ﻧﮕﺎه اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻏﺮبﮔﺮاھﺎ در راﺳﺘﺎی اھﺪاف ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ارزش ﻓﺮھﻨﮕﯽ درآوردﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،رﺿﺎزاده ﺷﻔﻖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﮕﺎﺷﺖ ٢ .از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﻈﺎھﺮ و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻠﻤﮥ
»ﺧﺮاﻓﻪ« ﯾﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻠﯿﺪی دﯾﻨﯽ در دوره رﺿﺎﺧﺎن و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر داد،
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ھﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت را ھﺪف ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ« و »ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺒﺎرزه و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ« ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮاﻓﻪ روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺑﺎره» ،ﺟﺰ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻓﺎﯾﺪهای

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب »اﺻﻞ اﻟﺸﻴﻊۀ واﺻﻮﳍﺎ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮواﻧﯽ،
ﭼﺎپ ﺳﺎل ۱۳۱۷ش ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن.
 -٢ﺗﮫﺮان ۱۳۱۸ ،ش )در  ۸۹ﺻﻔﺤﻪ( و  ۱۳۱۹ش )در  ۱۷۲ﺻﻔﺤﻪ( ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎپ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ص .۴۴۸۲
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ﻧﺪارد« .ﺣﺎج ﺳﺮاج در اﯾﻦ اﻗﺘﺮاح ،ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۲۵در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﭼﺎپ ﺷﺪ ،از
١
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺧﺮاﻓﻪ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮۀ دوﻟﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻼحﮔﺮی در دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ در ﺻﺤﻨﻪ ﻓﮑﺮی
اﯾﺮان ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺠﺪد ﺧﻮاھﯽ
روزﮔﺎر ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻃﻠﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮز ﺑﺮای اﺳﻼم دل ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﮫﺬب
ﺷﯿﺮازی )۱۳۰۱ـ ۱۳۷۳ق( روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد .وی ﻃﻠﺒﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﻨﺼﻮرﯾﻪ
ﺷﯿﺮاز و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﯿﺮاز در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل در
ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .وی ﻣﺘﺮﺟﻢ دو اﺛﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻣﯿﻦ در ﻧﻘﺪ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد .ھﺮدو اﺛﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﻣﻌﺎرف رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .وی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻻﺳﻼﻣﯽ اﺛﺮ ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮ اﺳﻼم ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﭼﺎپ ﮐﺮد.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن
را ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮﻟﯽ ﺧﺎص در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار داد ،وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ از
آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ھﻤﺎن ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از وﺟﻮه ﺗﺎزه ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی زﯾﺮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ـ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ رﺳﻤﯽ دﯾﻨﯽ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮی و دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ آن از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش رھﺒﺮی آن از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ در آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ از دوره رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ،ﺳﻨﺘﯽ راﯾﺞ در ادﺑﯿﺎت روﺷﻨﻔﮑﺮی ـ ﺣﺘﯽ از
ﻧﻮع دﯾﻨﯽ آن ـ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻏﺮوی در اﺻﻔﮫﺎن ،در ﮐﺘﺎب ﮐﺪام ﻗﺮآن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد،

 -١آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۳ش  ،۲ص .۱۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺠﺎت اﺳﻼم از دﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺬھﺐ ﺳﺎزان ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﮫﻢﺗﺮ ،در
ﭘﯿﺶ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﮐﺎر و در اﯾﻦ راه ،ﻣﺤﺾ
ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾﮏ دﺷﻤﻦ داﻧﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎ و آﯾﺎت ﻋﻈﺎم و
ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻔﺘﯿﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﻣﯿﺪی ﺑﺒﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ھﻤﺮاھﯽ و ﻣﺪد از آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ و ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ در ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،از دﺳﺖ ھﻤﯿﻦھﺎ ﺑﻮده و
١
ھﺴﺖ.
ـ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ،ادﻋﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﻧﮕﺮش وھﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ادﻋﺎی
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﺮفھﺎی ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﻃﺮح آنھﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﮫﺎم
ﺳﻨﯽﮔﺮی و وھﺎﺑﯽزدﮔﯽ ﮔﺎه ﺑﯽدﻟﯿﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﺑﻪ ﭘﺎرهای ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﯿﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وی در زﻣﯿﻨﮥ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
آنھﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ٢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در آن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖھﺎﯾﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﯽﮔﺮی و وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﺑﻪ او ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ« ٣ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﺗﮫﺎم وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﮔﺎه از
ﺳﻮی اﻓﺮادی داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﮥ رﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از آنھﺎ ﻋﺮﻓﯿﺎت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه از دورۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﺎن ،ﺣﺘﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻄﮫﺮی را در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ھﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٤ .ﺷﮕﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،از

 -١ﮐﺪام ﻗﺮآن ،ص  ،۱۳ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،ج  ،۱ص  ،۵۳ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﮫﺎ و ﻓﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﻮزهھﺎ ،در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﻠﺪات اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﻔﮫﻮم
واژهھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن« »اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﯿﻮن« )ﭼﺎپ زﯾﺮاﮐﺴﯽ در اﺻﻔﮫﺎن( ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ »اﻣﺖ و اﻣﺎﻣﺖ«
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش  ،۳ص ۳۹۴
 -٤آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﺎد از ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری و ھﺪاﯾﺖ و
اﻧﻘﻼب اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ زده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦھﺎ وھﺎﺑﯽاﻧﺪ،

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ً
ﺳﻮی ﺳﻨﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻌﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا
ﺳﻨﯿﺎن وھﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﻓﺮاﻃﯽ در ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯽ ﺑﺮده ،در اﻧﺪﯾﺸﮥ
١
ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ـ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی آنھﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،از وھﺎﺑﯿﺎن  ٢و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮدورزی ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن در اداﻣﻪ و اﻣﺘﺪاد ﮔﺮاﯾﺶ راﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را
از آن زاوﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﻔﯽ از ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
وھﺎﺑﯽ از ﻧﻮع ﻧﺠﺪی و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ؛ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺷﯿﻌﮥ واﻗﻌﯽ از ﻧﻮع اﻋﺘﺪاﻟﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻗﺪﯾﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﮫﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ وھﺎﺑﯽ
ﻣﺴﻠﮏھﺎﺳﺖ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ص .(۲۸۴
 -١ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻼزھﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻗﻌﯽ در رد رواﯾﺎت »ﮐﺎﻓﯽ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺮ
اﻟﺼﻨﻢ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﺳﭙﺲ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ،دﮐﺘﺮ
ﺷﻌﺎر ـ ﭘﺪرش ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮش ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و اداﻣﮥ دھﻨﺪه ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ آن
ھﻢ ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ را داﺷﺖ ـ ﻗﻠﻤﺪاران و ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
اﯾﻨﺎن در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن را ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻘﺪﻣﮥ
»ﮐﺴﺮاﻟﺼﻨﻢ« اردن ،۱۹۸۸ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ص ۲۳ـ  ۲۶در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﻋﻤﺮ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر(
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،در ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :واﻟﺸﻴﺦ

اﻟﱪﻗﻌﯽ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﻬﺎ وأن ﻧﺴﻌﯽ اﻟﯽ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ و ﻧﴩﻫﺎ :ﻫﺬه

اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻫﻲ ﻫﺪاﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻳﺦ واﺋﻤﻪ اﻟﺘﺸﻴﻊ اﻟﯽ ﻓﺴﺎد ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ واﻗﱰاﲠﻢ اﻟﯽ اﻛﺘﺸﺎف اﳊﻖ

واﻟﺼﻮاب.

 -٢اﻧﮑﺎر ﺟﺸﻦ و ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﺋﻤﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﻣﺴﺎوی داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺮمھﺎی ﻣﻄﮫﺮه ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻦھﺎ ،ﺗﺮدﯾﺪ در ﻧﺴﺒﺖ ﻃﮫﺎرت ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا )س( ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،زﯾﺎرت ،ﺷﮫﺎدت ﺛﺎﻟﺜﻪ
در اذان ،ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﺗﺮﺑﺖ و ...ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد
ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻔﮫﻮم واژهھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن« )ج ۶ـ ، ۸ص  (۷ﮐﻪ از
ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
»ﺳﻨﮕﻔﺮشھﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﭼﻠﭽﺮاغھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎهھﺎی ﻋﻈﯿﻢ« ﺻﺮف ﮐﺮده
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎﯾﺸﺎن را در اﯾﺎم زﯾﺎدی از ﺳﺎل ﺻﺮف آش و ﺳﻮر و ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
و ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﺷﺮک آﻣﯿﺰ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ـ ﻗﺮآنﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ادﻋﺎھﺎی آﻧﺎن ﺑﻮد و در ﻋﻮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺎدق ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻣﻘﺒﻮل در ﺷﯿﻌﻪ )و
ﺣﺘﯽ ﺳﻨﯽ( ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن،
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻇﺎھﺮ ﻗﺮآن در ﺳﻮرۀ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻤﺴﮏ
ﮐﺮده ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺺ آﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮب اﻗﺎﻣﮥ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺘﻮا
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺧﻤﺲ ،آن را ﺟﺰ در ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮓ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ً
در رواﯾﺎت آﻣﺪه ،اﻧﮑﺎر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺮ زﮐﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺮوز دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ١ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻮری و ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﮫﻮم
واژهھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﮥ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﭘﺮﻧﺪهھﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ
٢
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده و از اﺳﺎس ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻣﺮﯾﺪھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺬھﺒﯽ وﯾﮋه ﻧﯿﺰ در
ﺷﻤﺎر وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در واﻗﻊ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻗﻪﺳﺎزی و در ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن آن ،ﺳﺎزﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺮح
ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
۱ـ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ

٣

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۲۶۹ـ و ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۳۲۲ش( از روﺣﺎﻧﯿﻮن
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۰۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺘﺎوای اﯾﺸﺎن ،ھﻤﺮاھﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻘﮫﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آراء ﻧﺎدر و ﺷﺎذ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻔﮫﻮم واژهھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ،ج ۶ـ ،۸ص ۲۶ـ  ۲۷ﻣﺮوری ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ،اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮ اراﺋﻪ
ﺷﻮد .ﻃﺒﻌﺎ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺒﺮاﺳﺖ.
 -٣ﭘﺪرش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺟﺪش ﺣﺎج رﺿﺎ ﻗﻠﯽ در ﺳﻠﮏ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
در ﺑﺎره »ﻧﺎم و ﻧﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ« در ﻣﺠﻠﻪ آﯾﻨﺪه )ﺳﺎل دوازدھﻢ ،ش  ،۳ص  (۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻧﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﯿﺮزا رﺿﺎﻗﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﭘﺪرش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻢ
ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ )از ذﮐﻮر( ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ،آﻗﺎ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در آن ﺳﺎل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎره ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﺑﺎ
ﻧﺎم روﺋﯿﻦ ﻣﺒﺸﺮی آن را ﮔﺮدآوری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر
رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﺒﺸﺮی از درسھﺎی ﺷﺐھﺎی
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۰۹ش ﮔﺮدآوری و ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﺗﺪرﯾﺲ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺸﺎرھﺎی اﯾﻦ
دوره ﺑﺮ روی روﺣﺎﻧﯿﻮن ،وی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮده و از ﺳﻮی دوﻟﺖ رﺿﺎﺷﺎه،
ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﺮھﺎی وی در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﻠﺞ و ﺳﭙﺲ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ او اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﺤﻀﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ﻧﻮری و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ را ﮐﺮده و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی در دوره ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد،
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ـ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ـ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﻮق داد .وی
اﺑﺘﺪا در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﮕﻠﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮاﺑﯽ آن ،ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ) .ﺗﻤﺎم( در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻧﺎم رﺿﺎ ﻗﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارادت
ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﻔﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽاش رﺿﺎﻗﻠﯽ ﺑﻮده ،روی ﻓﺮزﻧﺪش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ،ﻧﺎم ﭘﺪرش را ﮐﻪ رﺿﺎﻗﻠﯽ ﺑﻮده روی ﻓﺮزﻧﺪش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ھﻢ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ
ﯾﺰدی روی وی ﮔﺬاﺷﺖ ،و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ از آﺛﺎرش را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﯾﺰدی داد .در اداﻣﻪ آن ﯾﺎدداﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵دی
ﻣﺎه  ۱۳۲۲ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ۱۳۶۳ق در ﺳﻦ  ۵۳ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺗﮫﺮان ،در ﻓﻘﻪ از ﻣﺤﻀﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻧﻮری ،در ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ و در ﮐﻼم از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻧﻮری و در ﻋﺮﻓﺎن از درس ﻣﯿﺮزا ھﺎﺷﻢ اﺷﮑﻮری ﺑﮫﺮه
ﺑﺮده اﺳﺖ .وی ﻣﺪﺗﯽ در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﻗﻤﺮی ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺖ ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ در
ﻧﺠﻒ ،ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .او ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺷﺐھﺎی ﭘﻨﺠﺸﺒﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮﯾﺪان در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺠﺪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎی ھﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ در ﮔﺬر ﺗﻘﯽﺧﺎن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮاﺑﯽ آن ﻣﺤﻞ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
دﯾﮕﺮی در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﮫﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ) .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  ،۱داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻠﺢ ﮐﺒﯿﺮ و ﻋﻼﻣﻪ ﺷﮫﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ( .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی در  ۱۵دی ﻣﺎه  ۱۳۲۲درﮔﺬﺷﺖ،
در ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺪﮔﯽ  ۵۳ﺳﺎﻟﮥ وی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .از وی دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎمھﺎی ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم )از ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎن( ص
۳ـ ۷و درﺑﺎره او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :وھﺎﺑﯿﺖ و رﯾﺸﻪھﺎی آن ،ص  ۱۵۹ـ .۱۷۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺪارک دﯾﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺧﻮد را در آن ﮔﺮد آورده و ﺷﺐھﺎی ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﻮﺗﺶ ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﺿﺪ ﺷﺮک اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺮهھﺎی وی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن وھﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر
ﺑﯿﺴﺖ ،از ﺳﻮی ﻣﻨﺒﺮیھﺎ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺸﮑﻮر،
وی زﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر وھﺎﺑﯽھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺴﯿﺮی ھﻢ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮد و از ﻣﺠﺎﻟﺲ درس او ﺑﮫﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد .ارﺗﺒﺎط وی ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن ھﻢ
اﻣﺮی آﺷﮑﺎر ﺑﻮد و داور ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺒﺼﺮة اﻟﺘﻤﻌﻠﻤﯿﻦ را ﻧﺰد وی ﺧﻮاﻧﺪه و ﺣﺘﯽ
١
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎدات اﺧﻮی در وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺑﻪ داور ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آزاد وی در دوره رﺿﺎﺧﺎن ٢ ،از ﭼﺸﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﺒﻮد ٣ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻞ او ﺣﺎﺿﺮ
 -١اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻮﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﮐﺘﺮ ﻣﺸﮑﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و درسھﺎی وی در ﺳﺎل  ۱۳۱۴ش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺼﻠﺢ ﮐﺒﯿﺮ« ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
 -٣ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ،ص  .۳۳۳ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ »اﺳﻼم و رﺟﻌﺖ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ از ﭼﺎپ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و اﻣﺎم ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره دارد .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ رﺟﻌﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ او
ﻧﺸﺪه و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت اﺧﺒﺎر ،ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن را ﻧﻪ از اﺻﻮل دﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻧﻪ از اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺎرج از دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬھﺐ
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد« .اﯾﺸﺎن ﻃﺮح اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻋﺎﻣﻞ »ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻋﺪاوت
ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ« داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺆال و ﺟﻮاب )ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻃﻠﺒﻪھﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮ وﻗﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ( در ﻣﺠﻠﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ش  ۵ﺑﮫﻤﻦ
) ۱۳۱۳ﺷﻮال  (۱۳۵۳ص  ۲آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﺆال :ﻣﺤﻀﺮ اﻧﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ـ ﻣﺪ
ﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ ـ ﺗﺼﺪﯾﻊ ﻣﯽدھﺪ آﻧﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺟﻌﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
و ﻣﺬھﺐ ﻣﻘﺪس ﺟﻌﻔﺮی آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺑﻨﺪﮔﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﺪ ﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ ـ اﺳﺖ و
ﻣﺴﺘﺤﺼﻞ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،اﺣﻘﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺜﺮت اﺧﺒﺎر ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺟﻌﺖ دارم ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
اﺟﻤﺎل ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻪ از اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻧﻪ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺧﺎرج از دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬھﺐ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و ﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
اﺟﺘﮫﺎدا ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .و در ﻣﺜﻞ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮد و

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ او در ﻧﻘﺪ
ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺮدن دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ١ .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از وی
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺘﺶ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ او ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وی را در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻓﺮھﻨﮓ ،از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﮕﺮشھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻮد ،در وی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
داﺷﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺤﻔﻞ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ داﺷﺖ ،ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﺪ ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن وی ﮐﻪ
٢
در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﮐﺮده ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد.

ﮔﻔﺘﮕﻮی اﯾﻦ ﻧﺤﻮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻋﺪاوت ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ آنھﺎ ،ﻓﺎﯾﺪه
ﻧﺪارد .اﻻﺣﻘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ اﻟﺤﺎﺋﺮی ،ﻣﺤﻞ ﻣﮫﺮ ﻣﺒﺎرک.
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی ﺑﺪﻻ در :ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل )ص ۲۰۵ـ  (۲۰۶ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ
درﺑﺎره رﺟﻌﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دھﻪ  ۲۰از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﯿﺪاری اﻣﺖ در اﺛﺒﺎت رﺟﻌﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺳﺤﺎب ،ﺗﮫﺮان۱۳۳۱ ،؛ اﺳﻼم و رﺟﻌﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻓﺮﯾﺪ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۱۸ ،ش )در رد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
رﺟﻌﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺮﻗﺎن )ج  (۵ﻏﯿﺒﺖ و رﺟﻌﺖ،
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺸﮫﺪ۱۳۳۹ ،ش .اﺛﺒﺎت رﺟﻌﺖ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ،
۱۳۶۹ق ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻟﺬرﯾﻌﻪ اﻟﯽ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،ج  ،۵ص  ،۲۹۰ج  ،۸ص ،۵۰
 ،۲۵۰ج  ،۱۱ص  ،۳۱۰ ،۱۱۲ ،۷۵ ،۹ج  ،۱۲ص  ،۲۱۰ج  ،۱۸ص  ،۳۰۵ ،۳۲ص  ۶۸ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
آﺛﺎر در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۱۵ﺗﺎ  ۱۳۲۳ش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ
از ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺪرش  -ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮده -ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﺠﻠﺲ درس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﯾﺮان ،ش ) ۱۷ﺑﮫﺎر (۱۳۸۰ ،ص ۲۸۷ـ .۲۸۸
 -٢ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »دﯾﺒﺎﭼﻪای ﺑﺮ رھﺒﺮی« ص  ۱۳۴ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ وی را در زﻣﯿﻨﮥ
ﻣﮫﺪوﯾﺖ و ...ﺷﺮح داده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﮐﻠﯿﺪ ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن،
ھﻤﺎن اﯾﺪهآل را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻟﻮﺗﺮ ،ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮﻧﺘﺴﺮ و ﮐﺎﻟﻮن درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،در اﯾﺎم رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ از آزادی وﺟﺪان و ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺒﺮی
ﻧﺒﻮد ،آزاداﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد «.ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﯾﺮان در دو ﺳﺪۀ واﭘﺴﯿﻦ ،ص
۲۵۲ـ  .۲۵۴وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی وی را ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده ،درﺑﺎره ﮐﺴﺮوی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :آن
دوراﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺮوی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ او در اواﺧﺮ ﺳﺎلھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه و ﻣﻮازی ﺑﺎ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﻤﻪ ﻓﮫﻢ ﮐﺮدن ﻗﺮآن و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﺑﺮای
ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،داﯾﺮۀ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را در ﻗﺮآن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺤﺪودۀ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﺪ ١ .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻓﻘﻂ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ را ﺟﺰو ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺮآن را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ٢ .اﯾﻨﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ
در ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ،اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮐﻠﻤﻪ و آﯾﻪای در ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ٣ .ﺑﻄﻦ ﻗﺮآن ھﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺑﺲ ٤ .در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل
 ۱۳۳۲ش ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و از ھﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ،ﺑﺴﻂ ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت را ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و
َ
ﻣﯿﺂورد و آن را ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﻧﮫﺪ «.ھﻤﺎن،
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،دﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد
ص ،۲۶۰ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ دو ،اﻣﺮی ﻧﺎرواﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮدو ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد در
ﺟﮫﺖ اﺻﻼح ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .رﺿﺎﺧﺎن
ھﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ،راه را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد .ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ »ﺷﺮﯾﻌﺖ« ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻋﺶ در وﺟﻮد »ﮐﺴﺮوی« و آﯾﯿﻦ ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ او
در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻮﻓﯽﮔﺮی و ...ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺸﺖ .دﯾﺒﺎﭼﻪای ﺑﺮ رھﺒﺮی ،ص
۱۳۴ـ  .۱۳۵ﺷﺮﯾﻌﺖ )و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮادرش( دو ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰواج و ﻗﺎﻧﻮن ارث در
اﺳﻼم دارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻟﺬرﯾﻌﻪ ،ج  ،۱۷ص ۲۲ ،۱۹؛ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮادر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ،رﺳﺎﻟﻪای در ﻣﯿﺮاث و وﺻﯿﺖ و ﺑﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺠﻠﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ۱۸۵ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ )وی ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ۵۹ـ
 ۱۳۶۰زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ( .ﻣﻨﯿﺮ ﻋﺰری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ وی آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ذھﻨﯿﺖ او را درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ،ج  ،۲ص ۲۷ـ .(۲۸
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻻری ـ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻻری ـ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رد و اﻧﺘﻘﺎد« ﺑﺮ
ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﺪ ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻻری) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺎب و
ﭘﺮدهداری ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و (. . .ﯾﮑﺠﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ش در ﻗﻢ اﻓﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﻣﺎم و داﯾﺮۀ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد.
 -١ﮐﻠﯿﺪ ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ،ص .۸۰
 -٢ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎ ،روﺑﻨﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٣ﮐﻠﯿﺪﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ،ص .۱۰۰
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۴۷

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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دﮐﺎﻧﺪاران ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ١ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن اﺛﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﯾﺎ ﺟﺰ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻗﺮآن
ﯾﻌﻨﯽ  ۲۹آﯾﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮرهھﺎ ﻗﺮار
٢
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ھﯿﭻ آﯾﻪ دﯾﮕﺮی در ﻗﺮآن ھﺴﺖ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت ﻣﺤﮑﻤﺎت دور ﺑﺎﺷﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺨﺎص ،ﺑﺤﺚ از ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺷﺮک ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ
َ
از ﻏﻠﺒﮥ وھﺎﺑﯽھﺎ و رواج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﺎھﺎی روی ﻣﻘﺎﺑﺮ و ﺷ ّﺪ رﺣﺎل ﺑﺮای زﯾﺎرت
ﻗﺒﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ٣ .در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪھﺎ و آشھﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺰ اﯾﻦھﺎ ،ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮک
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ھﻢ وی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ھﺮﻧﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ را
رد ﻣﯽﮐﺮد ٤ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدت )ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ( را
ﻧﻮﺷﺖ؛  ٥در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﮔﺮﯾﺴﺖ! ﭼﻨﺎن اﺳﻼم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺧﺮاﻓﺎت
و اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺟﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ...اﯾﻦ
ﺑﯿﭽﺎرۀ واﻗﻒ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٦ .ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮاﻓﺎت را از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ زدود؛ زﯾﺮا رﯾﺸﻪ در ﺗﺸﯿﻊ
ﻧﺪارد ٧ .ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻣﺜﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ از داﯾﺮه ﺗﺸﯿﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر واھﯽ و
ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ .ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﮑﻪ آﻧﺎن روی ﻏﻠﻮ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

 -١ﺑﻦﮔﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ« از ﺣﺴﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﻮزﮔﺎر
دﺑﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻋﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺶ درج ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻧﻘﺪ »ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ« ص ) ۷۴اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ص  ۷۴ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﮐﺸﺘﯽ
ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯿﻢ.
 -٣در ﻣﺠﻠﻪ »اﻻﺳﻼم« ﭼﺎپ ﺷﯿﺮاز و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﻼت ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از  ۱۳۰۰ش،
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش
ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب »ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار رد ﺑﺮ وھﺎﺑﯿﻪ« ﺑﻮد ﮐﻪ در  ۴۲۸ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :وھﺎﺑﯿﺖ و رﯾﺸﻪھﺎی آن ،ص ۱۸۸ـ .۱۸۹
 -٥اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل ۱۳۲۷ ،۱۳۲۰و  ۱۳۴۵ﺷﻤﺴﯽ درﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدت ،ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ،ص ) ۴ﭼﺎپ  ۱۳۲۰ش ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺗﺎرﯾﺦ رﻣﻀﺎن ۱۳۶۰ ،ق را دارد( .
-٦
ِ
 -٧ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم »ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم« در  ۴۰۰ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و وھﺎﺑﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ( اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم وﺻﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم در  ۴۱ﺻﻔﺤﻪ از
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ١ .از ﻧﮑﺎت ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ وی در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ٢ .ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻠﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪان وی در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﻮھﻮﻣﺎت را ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺑﯽاﻃﻼع ،ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎھﻞ ﯾﺎ ﻣﻐﺮض در اﻋﻤﺎق ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺐ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس
٣
و ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮش رﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺘﺎبھﺎی :اﺳﻼم و رﺟﻌﺖ )ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ
»رﺟﻌﺖ« را از ﻋﻘﺎﯾﺪﻏﻼة ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ( ﻣﺘﻌﺎﺑﺴﺎت در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﺮاھﯿﻦ
اﻟﻘﺮآن )ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن( ،اﻟﺒﺪع و اﻟﺨﺮاﻓﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،رﺳﺎﻟﮥ اﺳﻼم و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ و ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ اﺳﺪاﻟﻠﻪ روﺋﯿﻦ ،ﺗﮫﺮان۱۳۲۳ ،ش( ﯾﺎد ﮐﺮد .در ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ او ھﻢ
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ درﺑﺎره وی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی او در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﯾﺮان ،و ﻧﯿﺰ اﻧﺪر ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺮﯾﺪان و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اﻓﮑﺎر وی درج ﺷﺪه اﺳﺖ .از ھﻤﯿﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﯾﺪان
وی ﺑﻮده ،ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ رواق ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺑﻮد )اﻧﺘﺸﺎراز ﺧﺮداد ۱۳۳۱ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻼﺣﯽ وی ،از اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،دل ﺧﻮﺷﯽ از وی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ وی درﺑﺎرۀ دﯾﻦ،
ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ وﺑﻨﺎی آن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را درﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﺮآن ﻃﺮح
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن از ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ﻋﺒﺪه؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ،ص  ۸۷ﭘﺎورﻗﯽ.
 -١ﺳﺎل  ۱۳۲۳در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »ﭼﻨﺪ ﺳﺆال از ﮐﺴﺮوی« آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ از ﭼﺎپ ﺧﺎرج ،ﮐﮫﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؟
 -٢ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم ،ص .۱۵
 -٣ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم و ﺻﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم ،ص .۳

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی رﯾﺰ وی را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﭼﮫﺎردھﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
١
ﻣﺴﺘﻨﺪ آورده اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮاﻓﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻋﺮان و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد اﺟﺒﺎری رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آنھﺎ ﺷﺎﻋﺮ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮑﺮم
)۱۳۰۴ق ـ  ۱۳۴۴ش( ﺑﻮد ﮐﻪ در دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽداد ٢ .دﯾﻮان وی ﻣﺸﺤﻮن از اﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺿﻤﻦ آنھﺎ ﺑﻪ
٣
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺮاﻓﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪه ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮫﻀﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﺴﺦ اﺳﻼم ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﭘﺎرهای از اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﯾﺚ ،آن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﮫﻀﺖ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درآورده ،آن را ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻗﺮار دھﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ راھﯽ ﮐﻪ او در ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﮫﺎدھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد ،راھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .وی ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی او
»ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺴﺮوی اﺳﺖ.
وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﮐﺴﺮوی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺎزﺳﺎز ،ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ،اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ و ھﻤﺴﺎز
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﺸﺘﺰار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از ﻋﻠﻒھﺎی ھﺮزهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آن دو،
 -١وھﺎﺑﯿﺖ و رﯾﺸﻪھﺎی آن ،ص ۱۶۸ـ .۱۷۶
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:اﺳﻨﺎدی از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﺣﺰاب دوره رﺿﺎﺷﺎه ،ص  ۱۳۶در آﻧﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺣﻤﻼت ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺻﺪای
اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﮫﺮداری ﻣﯽﮔﺸﺖ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :دﯾﻮان ﻣﮑﺮم اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ) ،اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﯽﺗﺎ( ،وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی
ﻧﻮﺷﺘﻪ او را »ﺳﻢ ﺗﺮﯾﺎق ﺧﺮاﻓﺎت« ﻧﺎﻣﯿﺪه و از ﺗﻼش او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰھﺎی ﺷﺒﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ داغ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻼت ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻮژهھﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰهھﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎمزادهھﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﺎمزاده ھﺎرون وﻻﯾﺖ ،و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪھﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ اﺟﺴﺎد ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
اﺳﺖ .وی در ﺷﻌﺮی )دﯾﻮان ﻣﮑﺮم ،ص  (۳۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺒﻐــﻮض ﭘــﯿﺶ ﻗــﻮم ﺗﺒــﻪ ﮐــﺎر اﺳــﺖ
ﺿـــــــﺪ ﺧﺮاﻓـــــﺖ آﻣــــــــﺪه ُﻣﮑــــــﺮم
ﻣﮑـــﺮم ﺧﻄـــﺎ ﻧﮑـــﺮده ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ ﻣﻠـــﺖ

ﮐـــﯿﻦ ذﻟﯿـــــﻞ ﻓﺮﻗـــﮥ اﺷــــــﺮار اﺳـــﺖ

ﻣﮑــــﺮم ھﻤﯿﺸـــﻪ ﮔﻔﺘـــﻪ ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ ﻣـــﺮدم

ﻣﻌﺠــﺰ ھﻤﯿﺸــﻪ ﺣــﻖ ده و ﭼــﺎر اﺳــﺖ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻃﯽ ﻗﺮنھﺎ در آن روﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﭙﺎﻻﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﻨﺪ ...ﻧﮫﺎﯾﺖ
در اﯾﻦ رھﮕﺬر ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪﮐﺎرﺗﺮ ،و ﮐﺴﺮوی ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮﯾﺎﻧﻪﺗﺮ ﻣﯽراﻧﺪ.
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد،
ﮐﺴﺮوی از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺮﺻﻪ ادب و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ١ «.ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ،
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺮوی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ
و ھﻤﭽﻨﺎن اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ .ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ در اﯾﺮان
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ٢ .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ روز  ۱۳۲۲/۱۰/۱۵ش درﮔﺬﺷﺖ .آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وی از دﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ـﻋﻮام ﻧﺎآ ﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه و
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﻦ  ۵۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺮی ھﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻋﮑﺲھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪاﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ﻣﺮﯾﺪش در ﻧﺸﺮﯾﻪ رواق آورده
اﺳﺖ :وی ﺑﺮادر روﺣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎد و درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺮادر او ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی در ﻋﻤﺎرت داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﺎرھﺎی وی را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺮﯾﻪ رواق
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ از ﮐﺎرھﺎی او و ﺟﻤﻊ ﯾﺎران ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ )ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ( ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﭘﺴﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺰواﺗﯽ ﺣﺎوی ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﭘﺪر و ﻋﻤﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .در
وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد او ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ در رﺛﺎی وی ﺷﻌﺮ
ﺳﺮودﻧﺪ و ﮔﺎه ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﮑﺎر او ﺑﻮد ،در آنھﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .در ﺷﻌﺮی از
٣
اورﻧﮓ ﻧﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻧﮑﻪ از آﺋﯿﻨﻪ دﯾﻦ  /ﻏﺒﺎر ﺷﺮک را ﯾﮏ ﺟﺎی ﺑﺰدود.
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤﯽ ھﻢ ﺑﺮای وی در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺣﺪ ،اﺷﻌﺎری
ﺳﺮوده و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ وی ،ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ از
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت وی را درج ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ٤ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺎم اﯾﺮان ﺷﻤﺎره ۱۹) ۱۲دی ﻣﺎه (۱۳۲۲
ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر درﺑﺎره آرای وی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت درج ﺷﺪه
 -١دﯾﺒﺎﭼﻪای ﺑﺮ رھﺒﺮی ،ص ۱۳۳ـ .۱۴۰ ،۱۳۷ ،۱۳۴
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۴۰
 -٣ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ص .۹
 -٤ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ،ص ۲۵ـ .۲۹

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۱۸۵

اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر روزﻧﺎﻣﻪ
اﻗﺪام ،ﻧﺠﺎت ،ﮐﻮﺷﺶ و ﮐﯿﮫﺎن )ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ از ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اداره ﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
درج ﮐﺮد( و دهھﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ از درﮔﺬﺷﺖ وی و ﻣﺮور ﺑﺮ آﺛﺎر و آراءش را ﮔﺰارش
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺳﻮی ،ﻣﺮﯾﺪان و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﻓﺮاﻣﺮزی در روزﻧﺎﻣﮥ
ﻣﮫﺮ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره ) ۵۴۷دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۹دی ﻣﺎه  (۱۳۲۲ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره او ﻧﻮﺷﺖ و
ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﺼﻠﺤﺎن ،از اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻗﯿﺎم وی ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﯾﺎد ﮐﺮده ،ﭘﺲ از
آﻧﺎز ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﺠﺪی و آﻧﮕﺎه از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﺳﭙﺲ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ:
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﯿﭗ و ﻃﺒﻘﻪ ھﻤﺎن ﻣﺼﻠﺤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را وﻗﻒ ِاﻋﻼی ﺣﮑﻢ ﺣﻖ و ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺪع و ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﻤﻮد ...ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم روزی
ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺗﻘﯽ زاده راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺬاھﺐ و ادﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺿﺮورت دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﻣﺬھﺐ
زﻧﺪه و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ھﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻻﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﯾﮑﯽ از اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد ،اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ١ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺮزی ھﻢ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
٢
در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﮫﺮام ،او را ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ از وی ھﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ داﻧﺴﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺎن و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻄﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﯾﺶ از او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ٣ .ﻋﻠﯽ ﺟﻮاھﺮ ﮐﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪای در رﻋﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﯿﺦ
٤
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ـ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ« ﻧﻮﺷﺖ.
۲ـ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ

ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ  ٥اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ از ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ـ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ـ ﻣﯿﺮﺳﻼﻣﯽ )ﻣﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ(
 -١ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ،ص ۵۱ـ .۵۵
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۷۱
 -٣ھﻤﺎن۷۲ ،ـ ۸۳ ،۷۹ـ .۸۷
 -٤ھﻤﺎن.
 -٥ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻮﮔﺮای ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و رﺿﺎﺷﺎه
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد.

۱۱۸۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺎرﻗﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺷﺰﻧﺪی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در اﺻﻞ ،از ﻣﺮدم ﺧﺮﻗﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از وی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﺤﻮاﻟﻤﻮھﻮم وی آﻣﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ از ﻧﺴﻞ ﺳﺎدات ﻣﯿﺮﺳﻼم
دوره ﺻﻔﻮی اﺳﺖ .وی ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﺮﺑﯽ را در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و در ﺳﻦ ۱۵
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل در ﺣﺪود ﺳﺎل
 ۱۲۷۵ـ ۱۲۷۶ق ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه و در ﺣﻮزه درس ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزای
ﺟﻠﻮه ،ﺣﮑﻤﺖ آﻣﻮﺧﺖ و در ﺿﻤﻦ ،ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در ﺣﺪود
ﺳﺎل  ۱۲۸۴ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ھﺠﺮت ﮐﺮد و ﻗﺮﯾﺐ ۲۵ﺳﺎل در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻧﺠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ درﺟﻪ اﺟﺘﮫﺎد رﺳﯿﺪ ١ .وی ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،در ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻢ ﺻﻔﺮ  ۱۳۵۵ق دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و از دﻧﯿﺎ رﺧﺖ
ﺑﺴﺖ و در اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﺟﻨﺐ ﻣﻘﺒﺮۀ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزای ﺟﻠﻮه دﻓﻦ ﺷﺪ .اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﻮت او در
روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ،روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﮫﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۱۵درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم او ﻧﻮﺷﺘﻪ ،در ﺑﺎره ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮥ ﺑﺰرگ و ﻣﺠﺎھﺪ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در زﻣﺮۀ ھﻤﺎن ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ھﺸﯿﺎر ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ در اواﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ﻣﺠﺎھﺪ ﯾﮑﺴﺮه ﻓﮑﺮﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﻧﻤﻮد و ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﮐﻨﺎر ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدم و ﺟﺰ ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻃﮫﺮان در ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ و ﮔﺎھﯽ در
رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم ـ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ـ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن را درک ﻧﮑﺮدم ،وﻟﯽ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﻦ ﻣﺮد و ﻣﺒﺎرزهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آن دوره اﺧﺘﻨﺎق و اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده،
ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ و روح ﺟﮫﺎد و ھﺸﯿﺎرﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮھﺎی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ٢ .دوﻟﺖ آﺑﺎدی ھﻢ از داﻧﺶ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده داﺷﺖ ٣ .وی
 -١ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی از ﻧﺠﻒ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۲۸ق ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺳﺎل
رﻓﺘﻦ او را ﺑﻪ ﻧﺠﻒ  ۱۲۸۴ق ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ وی ۲۵
ﺳﺎل در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۰۳ق ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم ،ﻣﻘﺪﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ص :ی
 -٣ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ )ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻄﺎر (۱۳۷۱ ،ج  ،۱ص ۵۹ـ .۶۰

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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در ﻧﺠﻒ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺷﺎﮔﺮد آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و در دﺳﺘﮕﺎه وی ﺑﻮده  ١و در ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه
درﺳﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻃﻼب ﺟﻮان ،دﺳﺘﻪای از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺘﺠﺪد را در آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﻣﻠﮏزاده از ﺗﺠﺪد ﺧﻮاھﯽ وی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رھﺒﺮی او
در ﻣﯿﺎن ﻃﻼب ﻣﺘﺠﺪد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و از ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .وی در
ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۲در ﺑﺎغ ﻣﯿﺮزا ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎن ﻣﯿﮑﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و رھﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺪد ﺧﻮاھﺎﻧﮥ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از ﺳﻮی آنھﺎ ﺟﺰو
ھﯿﺄت ﻧﻪ ﻧﻔﺮۀ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ھﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺠﻒ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ٣ .ﻣﻠﮏزاده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺎلھﺎ در ﻧﺠﻒ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم اﺟﺘﮫﺎد ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻃﻼب ﻧﺠﻒ اﺣﺘﺮام
ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ و از ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد و از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎن و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼع
ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ ،ﻣﺴﺎوات ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرس رﻓﺖ ﺗﺎ
از آﻧﺠﺎ ﻋﺎزم ﻋﺘﺒﺎت ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل واﻋﻆ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﺶ در ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن
زﯾﺎدی داﺷﺖ ،اداﻣﻪ داد ٤ .و ﺑﺎز در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ» :ﻃﻼب روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎ و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﯾﺎری ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﺷﺎه ﮐﺮده و از او ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻠﻤﺎ را از ﻗﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ٥ «.ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن و داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ از ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ از ﻃﺮف آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد و ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﭘﺴﺮ
 -١اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک درﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی) ،ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻗﻢ ،داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ،
 (۱۳۴۹ص  ۸؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن) ،ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،آ ﮔﺎه (۱۳۶۱ ،ص ۷۹ـ .۸۰
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ،ج  ،۱ص  .۲۰۷در ﮐﺘﺎب »ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ« ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی
ﺣﺎﺋﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﺠﻒ در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﯽ از ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺻﺺ ۲۳۹ـ ۲۴۳؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﯿﻼن ،ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﺪﯾﻦ،
ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮوﻏﯽ  ،۱۳۵۳ص  .۲۲۴ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﺟﺰ
ﻣﻠﮑﺰاده ﻧﯿﺴﺖ.
 -٤ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ،ج  ،۱ص ۲۴۴ـ .۲۴۵
 -٥ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص .۳۷۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ
در اﯾﺮان ﺷﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺠﻒ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ١ .ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ در دوره ﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ھﻢ ﯾﮑﺴﺮه در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﺎل  ۱۲۹۹ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار داد وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ھﻢ ،وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ آن
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد آن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ رﺿﺎﺧﺎن،
ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ دﻓﺎع از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ درﺑﺎره ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از اﻓﺨﻢ ﮔﺬﺷﺘﻢ ...ﺑﻪ دﯾﻮار ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ اﻋﻼﻧﯽ دﯾﺪم ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺟﺮاﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدم،
رﻓﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﺘﻄﺎب اﺷﺮف اﻣﺠﺪ ﻋﺎﻟﯽ آﻗﺎی رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء)رﺿﺎﺧﺎن( از اﯾﺸﺎن
ﺳﺆال ﮐﺮدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اوﻻ ﺧﺮق ﺣﺠﺎب را اﺟﺎزه دھﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف دﯾﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت اﺷﺮف ﭘﺲ از ﻟﻤﺤﻪای ﺳﮑﻮت ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﻀﯿﮥ ﺟﻤﮫﻮری ،ﺑﺎ
ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼﻣﻢ ،ھﯿﭻ وﻗﺖ راﺿﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮم «.ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ آن را ﻧﻮﺷﺘﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ
آﻗﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺿﺪ آن را ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ
اھﻞ ﺷﺰﻧﺪ ،ھﻤﺴﺎﯾﮥ ﮐﺸﻤﺮز ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ .ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﻦ در ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ھﻢ
ﺟﻮان و ﻃﮫﺮان ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﭘﺴﺮش ھﻢ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪو ﻣﺸﺮوﻃﻪ آن
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ را در ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﮥ ﻃﮫﺮان ﻧﻮﺷﺖ و ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺘﯿﻦ
٢
ﺑﺮادر ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺘﯿﻦ ﮐﻠﮑﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺷﺪ«.
ّ
ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :دوﻣﯽ )از دو ﻣﻼی ﺗﮫﺮان ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪﻧﺪ( آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﻦ
ﻣﻌﻤﺎر را در اول ﺧﯿﺎﺑﺎن اراﻣﻨﮥ دروازه ﻗﺰوﯾﻦ ﺿﺒﻂ و ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻣﺮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎز ،وﻋﻆ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﺷﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ از ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺪ ﮔﻔﺖ ،اﻋﻼﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺷﺮح دادهام .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ دو ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن اﻋﻼن را ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﮐﺖ
 -١ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت اﯾﺮان) ،ﺻﺪر ھﺎﺷﻤﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﮐﻤﺎل،
 (۱۳۶۳ج  ،۲ص ۲۱۱ـ .۲۱۲
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ج  ،۹ص.۶۸۰۷

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۱۸۹

ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺮدم از دور آﻗﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ راه ﻧﺪادﻧﺪ .روزی
ﯾﮏ ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻖ او را ھﻢ ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻮﻓﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ١ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ اداﻣﻪ
داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮏﺑﺎر او را ﺳﺨﺖ ﮐﺘﮏ زده ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،وی ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده و زان ﭘﺲ وی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی آورد.
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﺸﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﺮھﺎن اﻟﺴﺎﻃﻊ )ﺗﮫﺮان۱۳۱۴ ،ش( آﻣﺪه
از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ .۱ :رﺳﺎﻟﮥ رد ﻧﺼﺎری )ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻮاﻳﺔ ﰲ رد اﳍﺪاﻳﺔ( .۲ ،رﺳﺎﻟﮥ اﺻﻮل

ﻋﻘﺎﯾﺪ .۳ ،رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺪﻟﯿﻪ .۴ ،رﺳﺎﻟﮥ روح اﻟﺘﻤﺪن و ھﻮﯾﺖ اﻻﺳﻼم .۵ ،رﺳﺎﻟﮥ
رد داروﯾﻨﯿﺴﺘﮫﺎ .۶ ،رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺜﺮت و وﺣﺪت زواج .۷ ،ﭘﻨﺞ ﺟﺰوه رد ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻧﺼﺎری.۸ ،
ﻣﺨﺘﺼﺮی )در( ﻣﺮام ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻘﺪﺳﮥ اﺳﻼﻣﯽ .۹ ،رﺳﺎﻟﮥ رد ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب .۱۰ ،ﮐﺘﺎب ﻗﻀﺎ
و ﺷﮫﺎدت اﺳﻼﻣﯽ .۱۱ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺻﻪ و اﺑﺪﯾﺖ اﺳﻼم و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺎ ادﯾﺎن .۱۲ ،رﺳﺎﻟﻪ
در ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﻓﺴﺮ اﻟﻘﺮآن ،و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ادﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﻪ و ﺟﺪﯾﺪه .۱۳ ،ﺑﺮھﺎن اﻟﺴﺎﻃﻊ ﻓﯽ اﺛﺒﺎت اﻟﺼﺎﻧﻊ .۱۴ ،رﺳﺎﻟﻪ
ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ .۱۵ ،رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﺼﺪاق اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل از ﻣﺒﺘﮑﺮات
آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ اﺳﺖ .۱۶ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم و ﺻﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﮥ رد ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب و وﺟﻮب ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۳۵ق۱۲۹۶/ش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ دارد ،در اﯾﻦ اﺛﺮ از ﺷﯿﻮع دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ و
»زﺧﺮﻓﺎت ﻇﺎھﺮﯾﻪ« و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮑﺎح و ازدواج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﺎب ،ﺗﺮدﯾﺪ در ﺣﮑﻢ
ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از »اﻣﺮاض دﻣﺎﻏﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻓﮑﺮی« ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ اھﻞ ﺗﺠﺪد و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻃﯽ ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺪد ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ» ،ھﻤﺎن ﻏﺮض ھﺰار ﺳﺎﻟﮥ اﻋﺎدی اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﻤﺎھﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺟﺎری ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد« .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ،
ﻓﺼﻞ ﻣﻤﯿﺰ ﺧﻮد را ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﺮع اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ» ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺮاب و ﺑﻪ ذﻟﺖ
اﺳﺎرت و ﻋﺒﻮدﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ« .وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ذاﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻔﮑﺮ
دﯾﻨﯽ و دھﺮی اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻏﺮﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪه
 -١ھﻤﺎن ،ج  ،۹ص .۶۹۰۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ،در اﻣﺘﺪاد ﺗﻔﮑﺮ دھﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺣﺮﯾﺖ ﺧﻮاھﯽ
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﺮﭼﻤﻮﺷﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روح اﻟﺘﻤﺪن و ﻫﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼم ﮐﻪ آن ھﻢ ﻣﺤﺼﻮل

ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۱۲۹۶ق اﺳﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،از دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ» .دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺘﯽ ،اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻠﻞ
ﺳﺎﯾﺮه اﺳﺖ« .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ و ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺟﺴﺪ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم را ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ «.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﺑﻄﻦ اﺳﻼم و ﺗﺎرﯾﺦ دوره اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،وی ﺑﺎورش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﺮان
ً
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ و اﻣﺮوز »اﺳﻤﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ اﺳﺘﺒﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﺮج و
ﻣﺮج« .ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ و ﺑﺮای
ھﻤﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮل
و ﻣﺠﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ «.ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ در ﺗﻨﺒﯿﻪ ھﻔﺘﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن اﺳﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده
ﺣﻔﻆ اﺳﻼم ﻧﻮﻋﯽ را در ﮔﺮو ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﺷﺨﺼﯽ ،اﻣﺮی ﻓﺮدی اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم از ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ ﺟﺪا ﺷﻮد »ﺧﻮنھﺎی ﮔﺮم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ
ﮔﻠﮕﻮن ﺟﮫﺎد دﯾﻨﯽ رﯾﺨﺘﻪ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ١ .در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﮕﻔﺖ،
ﻋﻨﻮان »ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم« و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ داروﯾﻨﯿﺴﺖھﺎ( ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
داروﯾﻨﯿﺴﺖھﺎ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۲۹۹ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .وی در ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﺪﻟﯿﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﺧﻮد در
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻗﻀﺎ و ﺷﮫﺎدات و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺑﺪی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺎم
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﮫﯽ ـ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺪون ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ
و در واﻗﻊ آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ وی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ،

 -١ﻣﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در »ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻮﮔﺮای روزﮔﺎر ﻣﺸﺮوﻃﻪ و رﺿﺎﺷﺎه« ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم و ﺻﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم وی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن
ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .وی اﻓﮑﺎر
ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ دارد ،در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .وی در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻼﺣﯽ رﺿﺎﺷﺎھﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ داﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺸﯿﻊ و دﯾﺪﮔﺎه آن
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .وی ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ در اﯾﻦ اﺛﺮ »ﺑﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺰل و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ،
ﻋﻤﻼ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دھﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﺘﺎب ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ .وی ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ دورۀ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮥ
ﻧﺨﺴﺖ ھﺠﺮی اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ در اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را »ﺗﺮک ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻘﺮرۀ
اﺳﻼم« ﻣﯽداﻧﺪ و اﻟﮕﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ھﻤﺎن ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺎدی ،ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ِﺻﺮف ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﺒﺪ ،دﯾﻦ را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .اﻣﺮوز »ﺑﺎ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده« ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎ »ﺑﺮھﺎن و دﻟﯿﻞ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره را ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ّ
ﺗﻌﺒﺪ در ﺷﺮﻋﯿﺎت
ﮐﺎﻓﯽ در اﺛﺒﺎت و ﺗﺮوﯾﺞ آنھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد« ١ .وی در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط داﺷﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ آن ،ھﻤﺮاھﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ و ﺗﺸﺘﺖ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن »ﺗﺸﯿﻊ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی از ﻣﺠﺘﮫﺪ و
اﺧﺒﺎری و ﮐﺸﻔﯽ و ﺷﯿﺨﯽ و ﻋﺮﻓﺎء و ﺣﮑﻤﺎء« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻧﻮﻋﯽ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در آن
»ﻋﻤﺪه دﯾﺎﻧﺖ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺴﺎوات دﯾﻨﯽ و آﺧﺮت« ﺣﻀﻮر دارد ﻧﻪ »ﺻﺮف اﻧﺘﺨﺎب
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ« ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دھﺮﯾﺖ و ﻣﺎدﯾﺖ ٢ .وی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن درﺳﺘﯽ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ ،ﭼﺎرهای ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اوﻟﯽاﻻﻣﺮ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﺮدﯾﺪ در
دﻻﻟﺖ ﻏﺪﯾﺮ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮔﻮﯾﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ
درﺑﺎره اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻔﺎت اوﻟﻮاﻻﻣﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺮدم ﻣﺼﺪاق آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ» .اﺳﻼم ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻠﻮک ﻧﺪارد اﺳﻼم ﻣﺠﺮی اﺣﮑﺎم ﻻزم
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دارد« ١ .وی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن در
ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ھﻤﺴﻮﺋﯽاش ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻟﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ» :اﻋﺠﺐ از
ھﻤﻪ ،دورۀ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﯾﻌﻨﯽ دوره ﻗﺮن ﻃﻼﯾﯽ و ﻣﺎدﯾﯿﻦ و ﻗﺮن ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ
اﻟﮫﯿﯿﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ھﻮﭼﯽ،ھﺎی و ھﻮی اﻧﺪازھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﺼﻠﺖ و ﺑﮫﯿﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ،
ﺑﻮقھﺎی ﻧﺴﺦ ادﯾﺎن را ﺳﺮ ﺑﺎزارھﺎ زدﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را اﻋﻼن و ﺳﺮﻧﺎی اﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺟﻦ زده رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،آن ﺑﯽﭼﺎرهھﺎی ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻓﻮرا دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ دﺳﺘﻪای
ﮐﺮﻧﺎی اﺳﺘﺒﺪاد را در ﻣﯿﺪانھﺎ و ﺑﺎزارھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻠﯽ دﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﮏ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺎﺑﻖ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﻢ .دﺳﺘﻪای ﺗﺒﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻣﻐﺮب را )و( ﺗﺮﻗﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺛﺮوت آنھﺎ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻠﺖ
زرﻗﯽ و ﺑﺮﻗﯽ اﯾﺮان را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﻣﺴﺖ ،ﻣﻨﯿﺎﺗﺰم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن دوﺳﺘﺎن و ﻣﺎل
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﺪ«.
ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ،ﻧﻪ از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در
اﻓﮑﺎر ﺑﻌﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﺒﻪھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن اﺳﻼم ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ در ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن ،ﻇﮫﻮر
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی در اﺳﻼم ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در آن
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد.
ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎی رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﯽ ،در اﻣﺘﺪاد
ﻣﻮاﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﻌﺎﯾﺮ
ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻮع اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖھﺎ ،ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ وﺣﺘﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﭘﺴﻨﺪ دوﻟﺖ
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﺪاﻓﻊ رﺿﺎﺷﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی وی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪاش را در ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﻮن را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮس در ﻧﻘﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﺗﻮدهایھﺎ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺣﻤﻼت ﺑﻪ
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١

روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺻﻮﻻ ﺣﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ،
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎدیﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ،و ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ آن ،و ﺣﺘﯽ درﺳﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ آنھﺎ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ﺟﺪای از ﻣﺸﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در داﻣﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش داده و ﮔﮫﮕﺎه
ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ از ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و در ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖھﺎ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ ﯾﺎ ﻗﻢ اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آرای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺪد و ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
۳ـ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی

اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻓﺮاﻃﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ،دﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ
ادﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺗﻨﺪ و ﺟﺪی ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در ﺑﺨﺶھﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﮐﺴﺮوی آوردﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮور ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر وی
ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎم وی در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ از آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وی در ﻧﮕﺮش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﺧﻮد،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی از دﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺮوع وی از ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺻﻼحﮔﺮی ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﮐﺴﺮوی ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح دﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ» ،اﻣﺎ
 -١ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺣﺮاق ﻻﻧﻪھﺎی ﻓﺴﺎد در ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺗﻮدهای ﮔﺮی ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و رد ﯾﺎوهھﺎی ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮن« )ﺑﻪ ﻗﻠﻢ م .ف .ﻗﻢ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ (۱۳۳۱ ،ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رد ﺑﺮ ﺗﻮدهایھﺎﺳﺖ و روی ﺟﻠﺪ آن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :آن ﺗﻮده ﭘﻠﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻔﻮر ﺗﻮدهھﺎﺳﺖ  /ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺴﺖ او ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺟﺰ ﻋﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ  /ای ھﻤﻮﻃﻦ ز ﺗﻮده ﺷﺪن اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﻦ /زﯾﺮا ﻣﺘﺎع ﺗﻮدهﮔﺮان ﺟﺰ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﻤﺎره ) ۲۶ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل  (۱۳۳۰ﺗﮫﺮان ﻣﺼﻮر ﯾﮏ
دو ﺑﺮﮔﯽ درﺑﺎره ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و از ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب
ﮔﺮاور ﺷﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ذﯾﻞ آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮی ھﻢ در رد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»راھﺰﻧﺎن ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ« از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

او راھﯽ ﺟﺪا از ھﻤﮥ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دارد« ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
زﻣﺎن اﺳﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،ﺿﺮورت ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﯾﻦ ﻧﻮ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻋﻘﻠﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻮ ،اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ١ «.اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻤﯽ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﻠﺴﻔﻪ و
دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی ﺑﺮﺧﻼف ﻏﺎﻟﺐ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻠﻒ و اﺳﻼم اوﻟﯿﻪ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آن را اﻣﺮی ﻣﺤﺎل ﻣﯽﺷﻤﺮد .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای او
ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎمھﺎی اﺻﻠﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ» .ھﺪﻓﺪار ﺑﻮدن ﺟﮫﺎن ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر،
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﺮد ﮐﺮدن« اﯾﻦھﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮥ
٢
ادﯾﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺴﺮوی در ﺗﻤﺎم دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،و ﺑﻌﺪ از آن آزاداﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻧﺸﺮﯾﺎت و
ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺗﺎ اواﺧﺮ دوره رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣﺎ در دوره ﭘﺲ از آن،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ دوﺑﺎره در ﺻﺪد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺸﯿﻊ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در ﻧﻘﺪ ﺗﺸﯿﻊ ،ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی را درﺳﺎل ۱۳۲۲
ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮاﻓﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎردھﻢ در
ﺳﺎل ۱۳۲۲ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺘﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﻧﺪﮐﯽ از ﺳﻔﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻣﻮج ﺑﯿﺪاری
ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ از ﺳﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎھﯽ و در
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش او و رﺿﺎﺷﺎه و دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﺪرن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب
ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺪی ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺴﻮر ﭘﮫﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪھﺎ
ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻮﻟﻒ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را اﻇﮫﺎر ﮐﺮده و
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﮐﺴﺮوی ﯾﺎد
٣
ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ آن ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
 -١ﺳﯿﺮی در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺴﺮوی ،ص .۴۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﯿﻤﺎن ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ دھﻢ ،دی ﻣﺎه ۱۳۱۹؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺳﯿﺮی در اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺴﺮوی ،ص ۵۰ـ .۵۱
 -٣ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص .۵۵۵

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﺴﺮوی ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎرش ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب )در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم( ﺗﻼش
ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از اﺳﻼم ﻧﻤﺎﻧﺪه و آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ ﻧﻮﻋﯽ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻈﺎم ﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﺸﯿﻊ ﺗﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و آ ﮐﻨﺪه از ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﯿﻊ ،از اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آداب و رﺳﻮم و ﺳﭙﺲ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﺎﺧﺖ .ﻏﺮور وی
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺷﮑﺎر ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ھﻤﻪ را ﺑﻪ داوری ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،از
ﻟﺤﻦ ﮐﻼﻣﺶ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ھﯿﭽﮑﺲ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎور دارد.
ﮐﺴﺮوی ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ادﯾﺎن ﻣﺮﺳﻮم
ﺑﻮد ﻧﮑﺮد .او اﺳﺎﺳﺎ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزی در ﺣﺪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪه ﺑﻮد
در آورد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد را ﻣﻨﺎدی ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎزهای ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺎج ﺳﺮاج،
ﺗﻼش ﮐﺴﺮوی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﻧﺒﻮت را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺘﺶ
١
اﻧﺪازه آﯾﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﻟﺒﺎس ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺸﺎد ﻣﺎﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ھﺮدو ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﺼﻮل آن ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﻣﻮﺿﻊ وﯾﺮاﻧﮕﺮاﻧﮥ
ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻤﯽزاده ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﮫﺎر ﮔﻔﺘﺎر
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪاه ﺷﺪه؟ دوم :ﺧﺮدهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻮم :زﯾﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﭼﮫﺎرم:
زورﮔﻮﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺮوی ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﮫﺎ در ﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻋﺼﺮ
ﻏﯿﺒﺖ دارد .وی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ادﻋﺎی ﻓﻘﮫﺎ را در ﺑﺎره داﺷﺘﻦ وﻻﯾﺖ در
دوره ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎﻧﺒﺎر آن ﺑﺎور را در اﯾﺠﺎد
دودﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .وی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزی ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
و اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ھﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ و

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ص .۱۷۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻤﺎ دوﻟﺖ را ﺟﺎﺋﺮ و ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﺮدم در اﻃﺎﻋﺖ از
اﯾﻦ دوﻟﺖ ،دودل ﺑﻮده و دل ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﺷﺆون و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻤﯽ زاده ،ﻣﺒﻨﺎی
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺴﺮوی اھﻤﯿﺖ دارد ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ دوره اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده و
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،از اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﺪول ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﺮ روی ،دوﻟﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﺴﺮوی در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ھﻤﺎن اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ در روزﮔﺎر
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روی ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﮫﺎ و
اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﺎن وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد ،اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﮐﺴﺮوی ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ را ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ
و ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽای ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺑﻨﯿﻪ ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺴﺮوی ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای آن ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮ ﮐﺴﺮوی را ﻧﻮﺷﺖ.
آن ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺮوی و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ،اﻣﺎ
١
در اﺻﻞ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﮐﺴﺮوی در ﺑﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد.
 -١ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺮ ﮐﺴﺮوی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺮوی ،ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
اﻟﺤﺎدی اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺮح ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۲۲ش )و ﭼﺎپ دوم ،در ﺳﺎل  (۱۳۲۴در ﺷﯿﺮاز ﭼﺎپ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺴﺮوی ﮐﻪ ﻏﺮورش ﭘﺲ
از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ اﻓﺰون ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد رﺳﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ ﺑﺮ دوش دارد ،آن ﭼﻨﺎن ﻣﻐﺮور
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ از در ﺑﺤﺚ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ وی ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ادﻋﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی درﺧﻮاﺳﺖ وی را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮوی اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻘﺼﻮدش ﻣﻨﺎﻇﺮه
رو در رو ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﮫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وی در ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎرش درﺑﺎره ﻣﺬھﺐ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﯿﻌﯽﮔﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﻤﺎی درﺟﻪ اول ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﭘﺎﺳﺦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۱۹۷

در واﻗﻊ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻧﻮع ﻗﺮن
ﻧﻮزدھﻤﯽ آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی ادﻋﺎی ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدن ھﻢ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در
داﯾﺮهای وﺳﯿﻊﺗﺮ ،ﯾﮏ راﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﺮدﮔﺮای ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وی ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دھﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮش ﺳﻠﻔﯽ ـ وھﺎﺑﯽ ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪ زﯾﺎرت و ﻋﺰاداری و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻏﯿﺮه را ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر و
اﺳﺘﮫﺰاء ﻗﺮار ﻣﯽداد .وی ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﻮﻓﯽﮔﺮی وھﻢ زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﭘﺎرﺳﯽﮔﻮی
ﻋﺎرف ﻣﺴﻠﮏ ،ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺳﺎزد .وی در
ﻧﮫﺎﯾﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داد و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ،

ﺷﯿﺮازی ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺲ از آن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از
اﺷﮑﺎﻻت ﮐﺴﺮوی ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ رد و اﯾﺮاد اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ھﻤﺮاه
ﺑﺎﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺴﺮوی ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻼﺗﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮥ وی ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ رد آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺷﺘﻤﺎل آن ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﯾﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی ،در ﺣﻮزه اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ .آ ﮔﺎھﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﮐﺴﺮوی و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﻓﺘﺮاﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺘﯿﺎن در روزﮔﺎر ﭘﺲ از رﺿﺎﺷﺎه روی ﺧﻮش ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
ﮐﺴﺮوی از اﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﭘﺪﯾﺪهای ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﮥ ﺣﮑﻤﯽ زاده ﻧﯿﺰ
آﻣﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ در اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺠﺪدان ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
داﺷﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ اﺻﻞ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﺳﻼم ،ﺧﻮاھﺎن ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وی
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ھﻤﺮاھﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﮫﻢﺗﺮی
ﭘﺮداﺧﺖ و آن ،ﺑﺤﺚ از ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮد .وی ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در اﺳﻼم و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس داﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد آﯾﻨﺪه
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻋﻨﻮان اول ﮐﺘﺎب وی ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺮوی و ﻋﻨﻮان دوم ﮐﻪ ذﯾﻞ آن آﻣﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻧﺘﺨﺎب آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ،اھﻤﯿﺖ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﺎزش ﻣﯿﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﯽ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺆﻟﻒ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺮ ﮐﺴﺮوی در ﻣﺮداد ﻣﺎه ) ۱۳۲۴ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۶۴ق( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ اول و
دوم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

۱۱۹۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اراﺋﻪ
ﮐﺮد ١ .اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮد و اﻻ آﯾﯿﻦ ﺧﺮدﮔﺮا ،ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﻧﭽﻪ در ﻏﺮب ﺑﻮد و ﮐﺴﺮوی
ھﻢ آﺑﺸﺨﻮرش ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد.
ﮐﺴﺮوی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎن را از ﺳﺎل  ۱۳۱۲ش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )ﺗﺎ ﺳﺎل  (۱۳۲۰آزاداﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﺰاﺣﻢ او ﻧﺒﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ آن زﻣﺎن ھﻨﻮز ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻨﺒﮥ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﺮش اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﺷﺖ .وی ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر
 ۱۳۲۰ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﺮﭼﻢ را ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻃﺮح اﻓﮑﺎرش داﺷﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ در اوج اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۳ﺑﺮ ﺿﺪ وی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﮫﺮان ،ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺮوی ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ،در ﺣﮑﻢ ﺧﺮاﻓﻪ ﺑﻮد و
٢
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
در داﯾﺮه اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮐﺴﺮوی ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آن در ﺟﮫﺖ
اﺻﻼح دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ٣ .ﻏﺎﻟﺐ آﺛﺎر ﮐﺴﺮوی ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ از آﻏﺎز دھﻪ ﭼﮫﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺪن ﺳﺎواک و اداره ﻣﻤﯿﺰی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ،
ً
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﮐﺴﺮوی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎواک رﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :راه رﺳﺘﮕﺎری ،اﺣﻤﺪﮐﺴﺮوی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺠﯿﺪ) ۱۳۷۸ ،ﺷﮕﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد( .ﺷﺮح اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ از ﻧﮕﺎه ﮐﺴﺮوی ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
اﯾﺮان در دو ﺳﺪه واﭘﺴﯿﻦ ،ص .۲۶۳
 -٢ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﮐﺴﺮوی در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۲۴رھﺮوان راه وی اﻧﺪک ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وی ﺳﻠﯿﻘﮥ
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در
ﺳﺎل ۲۴ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﻗﺎی ﮐﺴﺮوی و ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﺎد
ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻤﻦ آراء ،ﺗﮫﺮان (۱۳۲۴ ،در ﺳﺎل ) ۱۳۲۷ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﭘﯿﻤﺎن(
رھﺮوان ﮐﺴﺮوی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺴﺮوی و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« در ﭘﺎﺳﺦ آن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
 -٣ﮐﺴﺮوی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎن را
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻤﯽزاده ،آﻗﺎی ﺑﺪﻻ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی رﻓﯿﻖ ﮐﺮده و وی ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺮای او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد )ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص  (۲۱۱در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ و ﺗﮫﺮان ﮐﺴﺮوی ﺑﺎ ﺣﺎج ﺳﺮاج
اﻧﺼﺎری و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از وی ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۱۹۹

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ  ١و ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺴﺮوی
٢
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽزاده ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ھﻤﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺴﺮوی ﻃﺮح ﮐﺮد .ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ از
او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ وی ﻣﺠﻠﮥ ھﻤﺎﯾﻮن را از ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﺗﺎ
)۱۳۱۴ﺟﻤﻌﺎ ده ﺷﻤﺎره( در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ٣ .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺴﺮوی،
ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر آن و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد ٤ .و اﯾﻦ از ارﺗﺒﺎط و ﯾﺎ ھﻤﺴﻮ ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺧﺒﺮ
ﻣﯽداد .در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ،ﺣﮑﻤﯽ زاده ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ و اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻻت وی در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ھﺪف اﺻﻼح اوﺿﺎع دﯾﻨﯽ و اﻟﺒﺘﻪ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ از
اﺻﻼح ﻣﻨﺒﺮ و روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺮد ﮐﻪ »اﮐﻨﻮن
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دروﻏﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ده ھﺰار ﭼﺸﻢ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮑﻨﺪ« و ﻣﯽاﻓﺰود »اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن ﺧﻮﺑﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺪای آن ﮐﻨﻨﺪ« و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ »در ھﺮ ﺷﮫﺮی ﻋﻠﻤﺎی آن ،ﺟﻠﺴﻪھﺎﯾﯽ ھﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و ھﻤﻪ
اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﺻﻼح و اﻧﺘﻈﺎم آن وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ« وی
ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽدﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺖ» :دوﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ﺷﮑﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺮاﻋﺎت اﺻﻼح ﻣﻨﺒﺮ را ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮه ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻘﯿﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮان
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء ﺑﺎز ﺑﻪ ھﺮ ﺑﯽﺳﺮوﭘﺎﯾﯽ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ...در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
 -١ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص .۷۵۸
 -٢ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص ۷۱۲ـ .۷۱۳
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت اﯾﺮان ،ج  ،۴ص ۳۳۸ـ ۳۳۹؛ آﻗﺎی ﺑﺪﻻ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰو ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد ،درﺑﺎره آن ﺷﺮﺣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده و آﻗﺎی ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وی در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ زاده در ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی رﻓﺎﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﻗﻢ در ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﺴﺮوی را ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﺧﻮدش ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺑﺪﻻ ھﻢ در ھﻤﺎن ﺣﺠﺮه ﺑﻮد ،آورد .ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ص ۲۰۸ـ .۲۰۹
 -٤ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎر ﯾﮑﻢ ،ص  ۶۷ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی درﺑﺎره ﻣﮫﻨﺎﻣﮥ ھﻤﯿﺎﯾﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه از
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺮﻗﻌﯽ درﺑﺎره ﺷﻌﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﮔﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد اوﻻ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮫﻤﯽ از ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﻨﺒﺮ اﺻﻼح
ﻣﯽﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
١
ﺛﺎﻟﺜﺎ اھﻞ ﻓﻀﻞ و ﮐﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«.
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ وی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﯿﺮ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدی ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ،او ﻧﯿﺰ ﭘﺎی از ﻣﺬھﺐ ﺑﯿﺮون ﻧﮫﺎد .ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ
ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ ،در ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﻣﮫﺮ  ۱۳۲۲ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ
٢
 ۱۲ﭘﺮﭼﻢ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی ،در ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﮫﺮ ﺳﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ردﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺮوی و ﺣﮑﻤﯽزاده ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺷﺎرهای ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﯾﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی از ھﺎدی
ﻧﻮری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻼﻓﺖ در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻢ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اوﻟﯿﻪ و ھﻢ در اواﺧﺮ ﺑﻪ
ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر وھﺎﺑﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﺷﺨﺺ ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺨﻨﺎن وھﺎﺑﯿﺎن در اﯾﺮان« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ
دﺳﯿﺴﻪ ﻣﺰدوران دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺠﺪ و ﺣﺠﺎز ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه
و دﺳﺘﻪای از ﺑﯽﺧﺮدان ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﺗﺎزه ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه،
وﻟﯽ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ وھﺎﺑﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی دراز اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ھﻤﺎنھﺎ از ﺻﺤﺮای ﻧﺠﺪ ﺑﻪ دﯾﺎر و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮای اﺧﺘﻼف و
ﺧﺮاﺑﯽ اذھﺎن ﺑﻪ ﺧﺮدان ﺑﻪ ﻧﺎم رﻓﻊ ﺧﺮاﻓﺎت آﻣﺪه« اﺳﺖ ٣ .در ﻓﺼﻮل ﭘﯿﺶ از آن ،ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت وھﺎﺑﯿﺎن درﺑﺎره زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر و ﻣﺰارات ﻧﺸﺴﺘﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﯾﺰدی در ﺳﻌﻮدی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
۴ـ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﺮﻗﻌﯽ

ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺑﺮﻗﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻤﺎﯾﻮن
دارد .ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ۲۰ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه و آﺛﺎری در
زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻨﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب راھﻨﻤﺎی دﯾﻨﺪاران ﺑﻮد ﮐﻪ در
 -١ﻣﺠﻠﻪ ھﻤﺎﯾﻮﻧﮥش اول ،ش  ،۸اردﯾﺒﮫﺸﺖ ۱۳۱۴ش ،ﺻﺺ ۲۲ـ .۳۰
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی ،ص ۱۱۲ـ .۱۱۳
 -٣آﯾﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ،ص ..۲۸۳

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺳﺎل ۱۳۲۴ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در آﻣﻮزهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪی راھﻨﻤﺎی داﻧﺸﻮران او ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﮕﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺿﺒﻂ اﺳﻤﺎء و اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺘﺠﺪداﻧﻪای ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز داد ،ﻣﺤﺒﻮب ﺟﻤﻌﯿﺖ
ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﺻﻠﺢ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدهایھﺎ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۳۱از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه
ﺻﻠﺢ وﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻤﺎ و ﻃﻼب ﻗﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻼﺗﯽ را ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﻓﯿﺼﻠﮥ ﮐﺎر ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮا
ﻣﯽﺧﻮھﯿﺪ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ رﺳﻤﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد«
ﺑﺮوﯾﺪ ١ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎورت اﻣﺎم و ھﻤﺮاھﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﺑﻮد ،ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﺰد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ٢ .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ھﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﻦ
رﻓﺖ اﻣﺎ در ﺗﮫﺮان واﮐﻨﺸﯽ را ﻋﻠﯿﻪ وی ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮﻗﻌﯽ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪی
دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮه ﺣﻖ در ﺳﯿﺮه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ دوم آن ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۱۹ش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﮫﺮﺗﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آن ھﻢ در ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺸﻮای ارﺑﺎب
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺮور ﻣﻮﺣﺪان ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮده ،در ﺳﺎل ۱۳۱۷ش در ﺑﯿﺶ از ۲۶۰
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻣﺪاد روﺷﻦ در اﺳﺮار واﮔﺬاری ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ÷ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ ﻧﺪارد .ﮐﺎخ دﻻوﯾﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﯾﻒ
رﺿﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﺎ ﻓﺪاﮐﺎری
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎھﺪ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﮫﺮﯾﻮر
 -١ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺮﻗﯽ ۱۳۳۱ ،ش ،ش ۲۲؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎد ،ش  ،۱ص ۱۲۷ـ  ۱۳۵در درﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ رخ داد ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺘﻮل وﺗﻌﺪادی از ﻃﻼب ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن،
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻮدهای ﺑﺮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺷﻌﺎر »ﻣﺮده ﺑﺎد اﺳﻼم ﭘﻮﺳﯿﺪه ـ ﻣﺮده ﺑﺎد ﺑﺮوﺟﺮدی ،زﻧﺪه ﺑﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ« ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ،
درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﺎن ،ص  ۱۳۱و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻗﻌﯽ در :ﯾﺎد ،ش  ،۳ص
۳۴۶ـ  .۳۴۷درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی آذری ﻗﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎد ،ش ،
ص ۱۹۰ـ .۱۹۳
 -٢ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ص ۲۹؛ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ص۱۰۱ـ ۱۰۳؛ ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه ،ج  ،۱ص ۱۱۰؛ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ،ص۶۳ـ .۶۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۲۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف وی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره
ﻣﺎھﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،دﯾﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻗﻌﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرخ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺲ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،او ﺣﻠﻘﻪای از داﻧﺶ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد اﺳﺖ .ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ در
ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﻪ وﯾﮋه آنھﺎ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از  ۱۳۲۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺧﻮدش ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺣﺠﺎب
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ.
۵ـ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽزاده

ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح دﯾﻦ ،ﭘﺲ از دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزۀ
داﺧﻠﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده  ١ﺑﻮد .وی
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه را داﺷﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن
ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮدی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮام و ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﺎ در ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺧﺎص درﺑﺎره
ﺗﻼشھﺎی او در دوره رﺿﺎﺷﺎه و ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﺮوﺟﺶ از اﯾﺮان درﺳﺎل  ۱۳۲۹ش در اواﺋﻞ
ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن اداﻣﻪ آن ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮآراء و آﺛﺎر وی ﭘﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ﺳﺎلھﺎ در ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و ﮐﺎﺷﺎن و ﯾﺰد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد و
آﺛﺎری از ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ وی را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﮑﺎﭘﻮھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وﯾﮋه او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮه
ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮهھﺎ از ﯾﮑﺴﻮ ،در ﺟﮫﺖ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و آﺷﺘﯽ دادن
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺪرن ﮐﺮدن ﻣﺬھﺐ و ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﻓﻘﻪ آن ،و از ﺟﮫﺘﯽ زودن
اﻧﺤﺮاف ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن دﯾﻦ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن آن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ،ﺑﺴﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼشھﺎی رﺳﻤﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
 -١ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎره وی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻧﯿﺰ درﺑﺎره او و آﺛﺎر و اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره او
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ در :رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ،ج  ،۲ص ۶۹۵ـ .۶۹۸

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد در آن ﺳﺎلھﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﯾﺎ آﻧﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮاﺻﻼحﮔﺮان دﯾﻨﯽ اﯾﻦ دوره ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ھﻮای
ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺮدن دﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ھﻤﺴﻮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ
و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺠﻤﻌﺔ )در ﺳﺎل ۱۳۶۹ق( ﻧﮕﺎﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر
دﯾﮕﺮ وی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارﻣﻐﺎن اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
ﻗﻠﻤﺪاران ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ او درﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﻘﺪس
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب اﺣﻴﺎء اﻟﴩﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش

ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮕﺮی ـ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ« در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮی دﯾﻨﯽ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻪ و زﻣﺎن ﺑﻮد
ـ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان در ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻤﺪاران ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل۱۳۳۰
و ۱۳۳۶و  ۱۳۳۷ش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻗﻠﻤﺪاران ﺷﯿﻔﺘﻪ وی ﺑﻮد و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ رﻣﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﮑﺮر ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان از ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده و ھﻨﻮز ﻣﺠﻠﺪ اول آن ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ،آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺼﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن را ﻧﻮﺷﺖ و ﻗﻠﻤﺪاران آن را در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻗﻠﻤﺪاران در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﮐﺘﺎب را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺎت و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت
اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ »ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎھﺮاه
ﺳﻌﺎدت دارﯾﻦ و رﺳﺘﮕﺎری ﻧﺸﺄﺗﯿﻦ« ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن »ﺑﻪ روز ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ« اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در آﻏﺎز ،ﯾﮏ دوره اﺻﻮل دﯾﻦ وھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ دارد و
ﺳﭙﺲ وارد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻠﻤﺪاران از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﮐﺘﺎب را آن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی را ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮫﺎر روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«١ .روال اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ آنھﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ً
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره واﺟﺒﺎت ﮐﻔﺎﯾﯽ آﻣﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ واﺟﺒﺎت ﮐﻔﺎﺋﯽ آﻧﮑﻪ »ﺑﺬل ﻣﺎل
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﻨﺎی ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺪان ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ در ﺷﺮع ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
 -١آﺋﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان ،ج  ،۱ص .۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮای ﻣﻌﺎش و زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺑﻼد اﺳﻼم ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ« ١ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وی
ﻓﻘﻪ اﺧﻼق را ھﻢ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ رﺳﻤﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم آن را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از ﻣﻄﮫﺮات از ﻣﻄﮫﺮات اﻧﺴﺎن از ﮔﻨﺎھﺎن ﯾﺎد ﮐﺮده و
ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »در ذﻣﺎﺋﻢ ﻗﻠﺐ و ﭼﺮﮐﯿﻨﯽھﺎ و آﻟﻮدﮔﯽھﺎی آن و ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻄﮫﯿﺮآن«
آورده اﺳﺖ ٢ .ﻧﮕﺮهھﺎی ﺿﺪ ﻏﻠﻮ در ﺧﺎﻟﺼﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺟﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ« ﯾﺎ »ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا« ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ اﻇﮫﺎر
ﮐﻨﺪ »اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ روزﯾﺖ دھﺪ« و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ آنھﺎ را ﻗﺼﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﮐﺎﻓﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎم ﮐﻔﺮ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮدش آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،اﻋﺘﻘﺎدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﻮام دﻋﺎﯾﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﻌﻤﯽ آن را در اﻟﺒﻠﺪ اﻻﻣﯿﻦ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده )ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﻔﯿﺎﻧﯽ (...ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻔﺮ و ﻣﻨﺎﻓﯽ
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن اﺳﺖ ٣ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،ﺧﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ ﮐﻔﻌﻤﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺣﻘﻪ
و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ وھﺎﺑﯽھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و از
اﯾﻨﮑﻪ »ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ و اﺳﻼم ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدھﻨﺪ« آﻧﺎن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٤ .وی ﭘﺲ
از رد آراء وھﺎﺑﯽھﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در اﺛﺒﺎت ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﺣﺎﺻﻞ آﻧﭽﻪ
در ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪا ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ اذن
٥
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد داده« اﺳﺖ.
وی ﻧﺰاﻋﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﺛﺎﻟﺜﻪ در اذان ﻃﺮح ﮐﺮد و اﻧﮑﺎر آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﺑﺮ ﺿﺪ وی اﻗﺪام ﮐﺮده و دوازده ردﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ

 -١آﺋﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان ،ج  ،۱ص .۲۳۴
 -٢ھﻤﺎن ،ص.۲۳۷
 -٣ھﻤﺎن ،ج  ،۱ص .۹۷
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اﻧﺘﺸﺎر آنھﺎ در ﺳﺎل ۱۹۵۵اﺳﺖ ١ .ﺷﺮﯾﻒ رازی ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﭘﺪرش ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ،را ﻋﺎق ﭘﺪر و اﺋﻤﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎ او ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وھﺎﺑﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ؛ ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻗﺒﻮل
دارم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻼت را ﺷﺮک ﻣﯽداﻧﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :وھﺎﺑﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ھﺴﺘﯽ ،ﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻪ
٢
ﺳﻨﯽ ﺳﻨﯽ.
ﻫﺪی
ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی ھﻢ از ﻗﺮآن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم اﳌﻌﺎرف اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ
ﹰ

وﺷﻔﺎ ﹰء ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )ودر واﻗﻊ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺣﺠﯿﺖ

ﻗﺮآن«( در ﺳﺎل ۱۳۲۳ش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﺤﮑﻢ و
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺎﺧﺎﻟﺼﯽ و
ﻣﺎﺟﺮای اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در اﯾﻦ دوره دارﻧﺪ آن را ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
آﺛﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن وی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻟﺼﯽ روی ﻣﺮﯾﺪان ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﯾﺪ ﺗﻼش وﯾﮋه
ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺮﯾﺪان و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ
ﻃﺎﻗﻪ ﭼﻠﻮار ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از آن ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﻃﻼب ۱۴ـ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ
ﻋﻤﺎﻣﻪ درﺳﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﺎن را ھﻤﺮاه
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ٣ .در اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت وی ،ﻧﺴﻠﯽ از ﻃﻼب ﺟﻮان در ﮐﺎﺷﺎن و ﺑﻌﺪھﺎ در ﯾﺰد
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﮐﺎﺷﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎری از ﻃﻼب ﺟﻮان ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ
ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺮﯾﺪاﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﺮاھﯿﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺟﺰوهای ھﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ درﺑﺎره ﺷﮫﺎدت ﺛﺎﻟﺜﻪ

 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿﻪ ،ﮐﻮرﮐﯿﺲ ﻋﻮاد ،ج  ،۱ص ۱۷۳؛ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج

 ،۴ص  .۲۶۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ اﯾﻦ ﻓﺘﻮای وی ﺑﻮد .ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ورﻧﺮ اﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮازو ﻓﺮود ﯾﮏ اﺻﻼﺣﮕﺮ ﺷﯿﻌﯽ« ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
 -٢ﮔﻨﯿﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۱ص ۲۲۹ـ .۲۳۰
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ش ،۵ص .۱۶۵
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در اذان ﻧﻮﺷﺖ .آن زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ،ﺷﮫﺎدت ﺛﺎﻟﺜﻪ را رﻣﺰ ﺗﺸﯿﻊ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد و
١
ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻮال ﻓﻘﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده در ﻧﮕﺎهھﺎی دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﺧﻮد ،ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺖ و
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺪد و ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ راه ﻧﻮﯾﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .وی ﻣﺮﯾﺪان وﯾﮋه ﺧﻮد را در
ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻠﻤﯽ ،ﺣﻤﻼت ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی رﺳﻤﯽ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮد ٢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب و
ﻣﺴﺄﻟﻪ زن در آﺛﺎر ﺧﺎﻟﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ٣ .ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎری از
ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺷﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮآن در رﺷﺖ را
داﺷﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﻨﺪارھﺎ در رد ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ
وی ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ـ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن ،ﺷﯿﺨﯿﻪ ٤ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،وﺣﺪت
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،ص .۱۵۲
 -٢ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﮐﺘﺎب او درﺑﺎره ﺣﺠﺎب ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،ﻣﺘﻦ آن را در رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ
ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -٣ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﻠﻢ از ﻣﺮﯾﺪان وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻈﮫﺮ دﯾﺎﻧﺖ و آزادی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽ« در ﺳﺎل
 ۱۳۲۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪھﺎ وی در روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﻣﺎ ،از ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺖ.
 -٤ﻣﺒﺎرزه وی ﺑﺎ ﺷﯿﺨﯿﻪ درﮐﺘﺎب »ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﯿﺨﯿﻪ و ﮐﻔﺮﯾﺎت ارﺷﺎد اﻟﻌﻮام ﯾﺎ دﺳﺎﺋﺲ ﮐﺸﯿﺸﺎن در
اﯾﺮان« در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ق ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﮐﻪ در رد ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺨﯿﻪ ﯾﺰد در
ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺑﻪ »ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻨﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﯿﺨﯿﻪ آﺛﺎری ﺑﺮ رد وی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب »ﮐﻠﻤﻪای از ھﺰار« از ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻻﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺗﺒﺮﯾﺰ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯿﻪ( در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۴۵ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻇﺎھﺮ رد ﺑﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ
»ﻣﺰدوران اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﻟﺒﺎس ﻣﺬھﺐ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﻤﻮ ھﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده در رد ﺑﺮ ﺷﯿﺨﯿﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
»ﮐﻠﻤﻪای ازھﺰار« از ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻣﺮﻣﻮز و واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﺣﺘﯽ آن روزھﺎ ﮐﻪ در ﯾﺰد و ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻣﻮز و ﻣﺒﮫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮده ،اﻏﻠﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از وی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ زاده ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ وی ﺑﻮده و او و اﻓﮑﺎرش را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎری از
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رد ﺑﺮ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ) .ﮐﻠﻤﻪای از ھﺰار ص  (۶ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ وی ھﻢ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮ ﺷﯿﺨﯿﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ را داﺷﺖ ،وی را ﻧﺠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ داﻧﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻌﺪ
١
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﮫﺎدت ﺛﺎﻟﺜﻪ در اذان ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺶ ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﺳﺨﺖ از وی دﻓﺎع
٢
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ﮐﻪ در ﯾﺰد ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی او و
٣
ﺧﺪﻣﺎت و ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪای از ﺣﻠﻘﺎت
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﺷﯿﻌﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮ اﯾﺮان ﯾﺎد ﮐﺮد .ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻢ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺷﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
۶ـ ﺣﯿﺪر ﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران

ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در اﺻﻞ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺑﻮد و در ﻗﻢ زﻧﺪﮔﯽ
١
ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﯿﺮﺑﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۹۰ﺷﻤﺴﯽ
ﻧﻔﻮذش در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎن اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺟﺮأت رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
)ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻤﺎﻣﯽ ،ص ۸۵ـ (۸۶در اﯾﻦ دوره آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ در رد ﺑﺮ ﺷﯿﺨﯿﻪ ﭼﺎپ
ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﯿﮫﻤﺎن« از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮوی ﻣﺤﻼﺗﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎرﻗﻠﯽ( اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﺬاﮐﺮات را ﺷﮫﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۹در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﻗﻢ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﻣﺎ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی را در ﻣﻘﺪﻣﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺠﺎب او ﮐﻪ ﺿﻤﻦ »رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ« ﻣﺠﻠﺪ دوم
ﭼﺎپ ﺷﺪه آوردهاﯾﻢ.
 -٢ﯾﮑﺒﺎر در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن وی درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺳﻤﺎﻣﯽ )ﺧﺎﻃﺮات ،ص ۸۴ـ (۸۵ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ÷ را ﺑﺎ ﻗﻨﺪاﻗﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﻮرات ﺑﻮد؛ در اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺧﺎﻟﺼﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺮان ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد
ٓ َ
َ َ َ
ٓ َ َ َ َ
َۡ
َۡ َُ
ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪُ �﴿ :ن �ق ُّص َعل ۡيك أ ۡح َس َن ٱلق َص ِص ب ِ َما أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ ۡ�ك �ٰذا
ُۡ ۡ َ َ
نت مِن َ� ۡبلِهِۦ لَم َن ۡٱل َ�ٰفِل َ
ان �ن ُك َ
ِ�] ﴾٣ﯾﻮﺳﻒ) .[۳ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ،ص
ٱلقرء
ِ
.(۵۱

۱۲۰۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

)۱۳۳۳ق( در روﺳﺘﺎی دﯾﺰﯾﺠﺎن ـ در ﻣﯿﺎن راه ﻗﻢ ،اراک ـ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش درآﻣﺪ .ﻗﻠﻤﺪاران ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دھﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
در ﺳﺎل  ۱۳۵۸زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎی ﺧﻮد دﯾﺰﯾﺠﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪدر ﺑﺮد ٢ .در ﺳﺎل  ۶۰دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺪ
و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﻓﻠﺞ ،در  ۶۸/۲/۱۵درﮔﺬﺷﺖ و در
ﺑﺎغ ﺑﮫﺸﺖ ﻗﻢ دﻓﻦ ﺷﺪ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﻧﮕﺎرﺷﯽ وی از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ در دھﮥ  ۲۰آﻏﺎز ﺷﺪ.
وی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮار ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ،در ﻗﻢ ،و ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ و ﯾﻐﻤﺎ
در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد .وی در روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ،در دھﮥ ۲۰ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ﻧﺸﺮﯾﮥ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ٣ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮرداﻧﺶ و ﻧﺪای ﺣﻖ ھﻢ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪای از وی در ﻧﻮر داﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﺖ؟«  ٤وﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪای از وی در ﻧﺪای ﺣﻖ ش
 ۱۶۹ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﻣﻘﻠﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ« .ﻗﻠﻤﺪاران از ھﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﯿﻔﺘﮥ آﺛﺎر ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﻟﺼﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر وی ﮐﻪ ﻗﺪری ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺸﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه اﺻﻼﺣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺟﻠﺪی آﯾﯿﻦ
ﺟﺎوﯾﺪان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺣﻴﺎءاﻟﴩﻳﻌﻪ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای در

ﺳﺎل  ۱۳۳۰و اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۳۶آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد .روی ﺟﻠﺪ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﯾﻦ
رﺑﺎﻋﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻣﻌﺠﺰ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ز اﺣﻤﺪ اﮔﺮ  /ﺑﺎورت ﻧﺒﻮد ﺑﺪﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻧﮕﺮ  /ﺗﺎ ز ﮐﻠﮏ
ﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﺴﺘﻄﺎب  /ﺑﻨﮕﺮی ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮدر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آﺛﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 -١ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ وی در :ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،ج  ،۲ص  ،۱۴۳ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۱۲۹۱ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،ج  ،۲ص ۱۴۴ـ .۱۷۵ ،۱۴۵
 -٣از ﺟﻤﻠﻪ در ش  ۳۰اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﺎ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد آﻗﺎی ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﻮاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) .ش  ،۳۵ص (۱۱
 -٤ﻣﺠﻠﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل اول ،ش  ،۲۹ص  .۸۰۴وی در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺠﻠﻪ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮر داﻧﺶ و
ﮔﺎه ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪھﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ وی در ھﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺳﺎل اول ،ش ۳۶
َ َّ َ َ ۡ ُ َ ٗ
وﺷﻌﺮی ﮐﻪ درﺑﺎره آﯾﮥ ﴿أَفَ َ
حسِ ۡب ُت ۡم �� َما خلق َ�ٰ� ۡم � َبثا﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن .[۱۱۵ :ﺳﺮوده اﺳﺖ .ﺷﻌﺮی
دﯾﮕﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۰از وی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲۰۹

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

ﻧﺸﺎن دھﺪ .از آن دﺳﺖ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم ﮔﺬاﺷﺘﻪ
واﻟﺒﺘﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺚ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻮاب ﻓﻘﮫﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎرھﺎی دﯾﻨﯽ وی اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﻮد و ﻗﻠﻤﺪاران در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم آﺋﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان زﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮ »ﻣﻦ ﭼﺮا آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدم« ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﯿﺎن ھﺰاران ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ روح ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ و ﻋﻄﺶ ﺳﻮزان آن را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،آﺛﺎر
ﭘﺎﯾﺪار و ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺪار و ﻧﺎﺑﻐﻪ روزﮔﺎر ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﯿﻔﺘﻪ راه ﺧﺪا و آﻣﺎج
ﭘﯿﮑﺎنھﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼ ،ﺣﺠﺖ ﻋﻈﻤﺎی ﯾﺰداﻧﯽ و آﯾﺖ ﮐﺒﺮای رﺑﺎﻧﯽ اﻣﺎم اﻟﻤﻌﻈﻢ و
ﻣﻮﻟﯽ اﻻﻋﻈﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﻮد ...از آن روز ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺒﯿﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗﺮآن راه ﯾﺎﻓﺘﻢ ...ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد
َّ َ ۡ َ
ِين يُؤم ُِنون
ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﻤﯽ ،اﺑﻨﺎء ﻧﻮع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﴿ٱ�
ۡ
ُ َ
ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ٱلصل ٰوة َوم َِّما َر َزق َ�ٰ ُه ۡم يُنفِقون] ﴾٣اﻟﺒﻘﺮة .[۳ :از اﯾﻦ روزی ﺑﮫﺸﺘﯽ
ب و�قِيمون
ب ِٱلغي ِ
اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﻢ و از آن روز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ از آﺛﺎر اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺎﻣﺪار ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ:
اﳌﻌﺎرف اﳌﺤﻤﺪﻳﻪ ،اﻻﺳﻼم ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﻼم و ﺳﻪ ﺟﻠﺪ اﺣﻴﺎء اﻟﴩﻳﻌﻪ ...را ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﻃﺒﻊ در دﺳﺘﺮس ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺬاردم«.

١

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وی اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ اﳌﻌﺎرف اﳌﺤﻤﺪﻳﻪ ،اﺣﻴﺎءاﻟﴩﻳﻌﻪ) ،ﺑﺎ ﻧﺎم آﯾﯿﻦ

ﺟﺎوﯾﺪان در ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺪ( اﻻﺳﻼم ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﻼم و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎرم ﯾﻌﻨﯽ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﻔﺘﮕﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﺼﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای از
ﻗﻠﻤﺪاران در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻤﻌﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﻣﻐﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎب در آﻣﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺧﺎﻟﺼﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن اﺛﺮ ،از ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ »در
ﻋﺼﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ...اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺪون ﺗﺮس و ھﺮاس ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﺠﺎﻋﺖ و
دﻟﯿﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻗﻠﻤﺪاران ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺟﻠﺪی اﺣﯿﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ
ﺧﺎﻟﺼﯽ را )ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮد( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ۳۶ ،۱۳۳۰
 -١آﺋﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان ،ج  ،۳ص ۱۲ـ .۱۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﴍر ﻓﺘﻨﺔ اﳉﻬﻞ ﰲ اﻳﺮان از ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ وی ﺑﻪ
و  ۳۷ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﹸ

ﻓﺎرﺳﯽ در آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۴۴ﺿﻤﯿﻤﮥ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﯾﺎ اﯾﻨﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻧﺸﺮﯾﮥ وﻇﯿﻔﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺤﻄﺎط
١
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﭼﺎرۀ آن« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﻪ زﻧﺪهﮐﺮدن ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ در ھﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﮫﺶ ﺑﻪ اﺻﻼحﮔﺮی ﺟﻠﺐ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺻﻼحﮔﺮی از ﻧﻈﺮ
او ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،ﻣﺤﺼﻮر در اﺻﻼح ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪم
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮫﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و او اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻣﮫﻢﺗﺮ از او ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﺼﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ورود در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن،
ﮐﺴﺮوی و ﺣﮑﻤﯽ زاده در آن ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ
ھﻢ در ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ھﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺘﺎد ،ﮔﺮﭼﻪ
ھﯿﭽﮕﺎه اﺻﻞ ﺗﺪﯾﻨﺶ را ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ از دﺳﺖ ﻧﺪاد .در واﻗﻊ ﻗﻠﻤﺪاران ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻌﺼﺒﯽ ﺧﺎص ﻣﯽورزﯾﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺗﻨﺪ ھﻢ داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺻﻒ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﻮع اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
وھﺎﺑﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،اﺻﻼحﮔﺮی ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدی در اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد .ﻗﻠﻤﺪاران ﮐﺎرش را از ﻧﻘﺪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﮐﺘﺎب
راه ﻧﺠﺎت از ﺷﺮ ﻏﻼت را ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ اﻣﺎم ،وﻻﯾﺖ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ،
ﻏﻠﻮ و زﯾﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ در ﺑﺎره ﺧﻤﺲ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻘﮫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﯿﻌﻪ
 -١ﺑﺨﺸﯽ از آن در ش ) ۶۳۰ﺗﯿﺮ  (۱۳۳۸و ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮ در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی وﻇﯿﻔﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ رد و اﯾﺮاد ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاران و ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری در ﻧﺸﺮﯾﮥ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎج ﺳﺮاج ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎره ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ
در ﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻮﺳﻞ و ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﻮاﻻﻣﺮ اﺳﺖ )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻞ و ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﻮاﻻﻣﺮ«(
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺰوۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ھﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ )ﺿﻤﯿﻤﮥ وﻇﯿﻔﻪ ش  (۶۹۷ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
)ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﮥ آن آﺑﺎن  ۱۳۳۹اﺳﺖ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺜﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ١ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻤﺪاران زﯾﺎرت و زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب راه ﻧﺠﺎت از ﺷﺮ ﻏﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺜﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎورھﺎی راﯾﺞ وھﺎﺑﯿﺎن را در ﺑﺎب زﯾﺎرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ادﻟﻪای ﺑﺮ آن اراﺋﻪ دھﺪ .ﻗﻠﻤﺪاران ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد و ﺑﺮﻗﻌﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﻢ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮐﺘﺎب راه ﻧﺠﺎت ﺑﻮده و ھﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﺷﺎھﺮاه اﺗﺤﺎد او ﻧﻮﺷﺖ.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺷﺮﺣﯽ ھﻢ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب در ﻗﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺪاران ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺟﺮای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ او و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺶ را در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد
٢
آورده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮش واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ درﺑﺎره ﻣﻔﮫﻮم اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺼﻮص اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده و اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺣﺘﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن
زﯾﺪی ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻗﻠﻤﺪاران ﮐﺘﺎب ﺷﺎھﺮاه
اﺗﺤﺎد را در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺼﻮص اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٣ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در
اﯾﻦ اواﺧﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و وھﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺜﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻠﻤﺪاران ﻃﯽ ﺻﻔﺤﺎت  ۸۶ـ  ۸۷ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﯿﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻮﻟﯽ را در ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ از »اوﻻی در ﺗﺼﺮف« ﺧﺎرج ﺳﺎزد .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﻏﺪﯾﺮ از ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻗﻠﻤﺪاران در ﭘﺎﺳﺦ آن
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ دھﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﻗﻠﻤﺪاران
ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﭘﺲ از دﯾﺪن ﺧﻮاﺑﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۴۳در ﯾﮏ
 -١اﯾﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ در اﺻﻔﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در واﻗﻊ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻏﺮوی ﺑﻮده و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﻔﮑﺮ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮﻗﻌﯽ )ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ( ،ص .۱۲۶
 -٣ﻣﻤﯿﺰی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻃﺮﻓﺪار ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس و
اھﻞ ﺳﻨﺖ و وھﺎﺑﯿﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﻪ ،از اول ﮐﺘﺎب ﺗﺎ اﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و ﺳﻔﺴﻄﻪ و
ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻖ و ﻃﺮﻓﺪاری از ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻈﺎﻟﻢ
آﻧﺎن را ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده و ﻇﻠﻢھﺎ را ﻋﯿﻦ ﻋﺪل ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و روی ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ
اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﺒﯿﺮ و ﺟﻨﮓ ھﺮات ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح رﯾﺨﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ص .۵۲۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۴۴در روﺳﺘﺎی دﯾﺰﯾﺠﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از رﺧﺪادھﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آن
ﺣﺎدﺛﻪ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ﻧﯿﺰ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا وی از اﺳﺎس ﺑﻪ
اﺳﻼم ﺣﻮزوی ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﻣﮑﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮﻣﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻮده ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از اﺳﺎس ﯾﺎدی از ﺣﺮﮐﺖ
ً
ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد در آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم وی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﮕﺮهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮی و اﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﮫﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﮑﺎر اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﮑﺮر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از وی ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم )ﮐﻪ آن را ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ( و در
ﻣﻮاردی از ﻗﻀﺎء و ﺷﮫﺎدات او ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﮑﺎر ﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ
اوﺳﺖ و ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ از او ﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﮑﺮر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ارﻣﻐﺎن اﻟﮫﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮده و اﺻﻞ آن ﻣﺒﺤﺚ از آن ﺧﺎﻟﺼﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻋﻼوه از
ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﻦ و ﺷﺆون اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻤﻘﺎﺗﯽ ھﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ در دو ﻣﻮرد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ و روا ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ،در اﺻﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ھﻤﺎن
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻤﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از دو ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎزه
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ درﺑﺎره ﻗﻠﻤﺪاران ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدی از ﯾﺎر آﻣﺪه و ﺿﻤﻦ آن ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی در اواﺧﺮ دھﻪ  ۴۰اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ ١ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﺮداد  ۸۶در ﺧﺎوه ﻧﺰد آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺑﻮدﯾﻢ و از اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن آن را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از
ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .در
ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺪاران ﺗﻮﺿﺢ دادم ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ رواﯾﺎت اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ

 -١ﯾﺎدی از ﯾﺎر ،ص  ،۱۲و ﯾﺎدآوری ﻗﻠﻤﺪاران در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم.۱۸/۱۲:

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﮫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ج  ۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﻗﻠﻤﺪاران ،اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺜﺖ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﮫﺮۀ ﻓﺮاوان ﺑﺮده اﺳﺖ ١ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو
ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۷ـ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ

ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ )۱۲۸۷ـ  ۲۰ﻣﮫﺮ  (۱۳۷۰درس ﻃﻠﺒﮕﯽ را از ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ
ﻗﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد و در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮی ،دوران ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪ.
وی ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﻗﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اواﺧﺮ دھﻪ ﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬر وزﯾﺮ دﻓﺘﺮ آﻣﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ روش ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن را
رﺳﻤﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،دﻟﺨﻮر ﺑﻮد .درﮔﯿﺮی وی در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ او را ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ در روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،از روزﮔﺎر رﺿﺎﺷﺎه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺻﻼﺣﯽ آن
روزﮔﺎر روی ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﻃﻠﺒﻪای ھﻢ ﮐﻪ در ﻗﻢ
درس ﺧﻮاﻧﺪه و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﺳﻢ و رﺳﻮم را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آنھﺎ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽدﯾﺪ .وی ﮐﻢﮐﻢ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪ و آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎ ﻏﺮق در ﺧﺮاﻗﺎﺗﯿﻢ و از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده و اﻓﮑﺎرﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ« .وی ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی و آن ﺳﻮی
ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﯾﺎ در ھﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﮫﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺮد ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ و
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آداب و رﺳﻮم ﮐﺎر ،در ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
 -١ﯾﺎدی از ﯾﺎر ،ص ۵؛ در ص  ۶آن ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ،ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻌﺜﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎزرﮔﺎن و اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر،
ﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ص  .۲۰۳ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﺟﺰوۀ ﯾﺎدی از ﯾﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ۴۲
ﻧﺎمھﺎی از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺪاران ﻧﻮﺷﺘﻪ و از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ داﻧﺸﻤﻨﺪ و روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮان ﯾﺎد
ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل ﮐﺘﺎب ارﻣﻐﺎن آﺳﻤﺎن را از وی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ او ،ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ در ّرد ﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ در رد ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش »آﺧﻮﻧﺪھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺂب را ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ« .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ از وﻻﯾﺖ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﯿﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﺻﻮﻓﯿﻪ و
ﺷﯿﺨﯿﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای وی درﺳﺖ ﮐﺮد ١ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ او
آﺛﺎری از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺒﺎت وﻻﯾﺖ ﺣﻘﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻻﯾﺖ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻟﺸﯿﻌﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﺎزی و ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ و رﺷﺎد زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻨﺪق آﺑﺎدی  ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .از
آن ﭘﺲ ،ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺒﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺣﻤﻼﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و وی ھﻢ در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﺑﺮ ﺿﺪ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آنھﺎ را ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .وی در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺮ ﺿﺪ وی
ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ھﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﺮاوان او ﮐﻪ اﮐﻨﻮن روﺷﻦﺗﺮ و ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای
ﺧﺎرجﮐﺮدن وی از ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮد وﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،او ھﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﺳﺨﺖ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و داﻣﺎدھﺎﯾﺶ از او دوری ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ وی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺑﯽﺳﻮادی ﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎی
ﻣﮫﺪویراد ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﺑﺮﻗﻌﯽ در ﯾﮏ ﺑﺮھﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وی
 -١روی ﺟﻠﺪ آن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺣﻖ ﺧﺒﺮدارت ﮐﻨﺪ  /از ﻏﻠﻮ و ﺷﺮک ﺑﯿﺰارت ﮐﻨﺪ /
ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ ای ﺟﻨﺎب  /ﺑﺎﯾﺪش ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب .ﺗﮫﺮان« ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺷﻤﺲ،
۱۳۸۸ق.
 -٢ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻨﺪق آﺑﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﮫﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﺟﺰواﺗﯽ از وی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻘﺒﺲ از ﻣﮑﺘﺐ
ﺟﻌﻔﺮی )ﻗﻢ ،ﺣﮑﻤﺖ ،ﺑﯽﺗﺎ( ،ﺷﻤﺎره اول آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮑﻢ ،درﺑﺎره ﺗﻮﺣﯿﺪ و ...ﺷﻤﺎره
ﺷﺸﻢ در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ھﻔﺘﻢ آن درﺑﺎره ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب و زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ...ﺷﻤﺎره ھﺸﺘﻢ آن
درﺑﺎره رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ آن درﺑﺎره ﺣﻀﺮت ﻣﮫﺪی÷ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ
ﺷﺪه و آن ھﻢ ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺷﺮح ﺣﺎل وی را رازی در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ج  ،۲ص ۳۵۸ـ
 ۳۵۹آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ وی ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮی ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ
ﺳﺎل اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ دارد .از دﻋﺎی آﺧﺮی ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل او آورده ،از وھﺎﺑﯽ
ﻣﺴﻠﮑﺎن »ﮐﻪ اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﮐﮫﻦ ﺳﺎل دﯾﻦ و وﻻﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﻧﺎﻟﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۱۵

ﺳﺒﺐ ﺷﺪ دو ﺟﺮﯾﺎن »ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ« »ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ« در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺮاه اﻓﺘﺪ و اﺧﺘﻼف ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﺿﺎع ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر وی ،ﻋﺎﻟﻢ ﺷﮫﺮ ،ﺣﺎج ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک و ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ .در آن روزﮔﺎر ،ﺑﺤﺚ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ ﻏﻮﻏﺎ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺒﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻗﻌﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان ﻧﻮﺷﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت از وی دﻓﺎع ﻧﺸﺪه اﻇﮫﺎر ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد .وی ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﺒﺎرزۀ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد .ﻣﻔﮫﻮم ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺮای وی اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺗﺸﯿﻊ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ھﯿﭻ ﻧﻮﻋﯽ
دﻓﺎﻋﯽ از وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،وی ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﺧﻮد را
ﺳﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ از ﻣﺮز ﺗﺴﻨﻦ ﻋﺎدی ھﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ وھﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر درآﻣﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮی از وی ﺑﻪ اداره ﻣﻤﯿﺰی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻨﺪۀ آن ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ در واﻗﻊ از آﻗﺎی ﺑﺮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ
١
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﭼﺎپ ﺷﺪه و دارای ﺗﻔﮑﺮات ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
در اﺻﻞ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻗﻌﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :دورهای ﮐﻪ وی ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮف و ﻏﯿﺮه رﻓﺘﻪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺮاﻓﻪ و ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .دوره دوم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺎورھﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﯽ رﻓﺘﻪ و اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮاﻓﻪ از آنھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
دوره اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻌﺘﺪل از ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اراﺋﻪ دھﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
وی ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﺻﻞ ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و در اوج ﮐﺎر ﺑﻪ وھﺎﺑﯿﺖ
ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر وی ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر وی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .وی ﻓﮫﺮﺳﺖ  ۷۷ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را
در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ آورده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ»:ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺒﺼﺎر اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ« .درﺑﺎره ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﺧﻮد ھﻢ ﮐﻪ
آن را در ده ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ

 -١ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص .۶۳۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﺣﻮزوی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدم .ﮐﺘﺎب اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن او ﮐﻪ ﺻﻮرت رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻤﻠﯿﮥ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن دارد ،در ﺳﺎل ۱۳۹۴ق )ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻄﺎﯾﯽ( اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﺧﻄﺒﮥ ﻏﺪﯾﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۱۳۵۳در
ﻣﺠﻠﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﮐﻪ آﺛﺎری ھﻢ از ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ
ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﯾﮑﯽ ھﻢ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻧﺎﺷﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی را در ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎزدھﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه وی در ﮐﺘﺎب درج ﮐﺮد.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﺎﺑﺸﯽ از ﻗﺮآن درسھﺎی او در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬر وزﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره
ھﻔﺘﻢ آن ﺳﻠﺴﻠﻪ درسھﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در آﯾﺎت
ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﺼﻠﯽ از آن اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را دارد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر دوره ﺳﻨﯽ ﺷﺪن وی ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻧﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﺳﯿﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﻋﻘﯿﺪۀ اﺳﻼﻣﯿﻪ »ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺘﺴﻌﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻘﯽ زاده ﭼﺎپ ﮐﺮدهام« .دﯾﮕﺮ از
آﺛﺎر وی ﺧﺮاﻓﺎت وﻓﻮر در زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﮐﺘﺎب زﯾﺎرت ﻗﻠﻤﺪاران آن را
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب راه ﻧﺠﺎت ﻗﻠﻤﺪاران ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪم ﺗﺎ آن را
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﺷﺎھﺮاه اﺗﺤﺎد ﻗﻠﻤﺪاران ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
در ﺷﻤﺎره  ۱۷۶از ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮ او ﺗﻀﺎد ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ
اﻟﺠﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﺮآن ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮫﺪی ،ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﯾﺎ ﻋﺮض اﺧﺒﺎر اﺻﻮل
ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﻋﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺮ اﻟﺼﻨﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﯿﺎن ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﻼزادۀ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﮐﺸﻮر اردن! ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ١ .ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﮕﺮ او ﮐﻪ در ﺳﻌﻮدی ﭼﺎپ و ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺎج اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﺘﺎب رھﻨﻤﻮد ﺳﻨﺖ در رد اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺣﻮاﺷﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۶۶وی
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺎه در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﻓﮑﺎر ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺴﺘﺮده او ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ وی،
ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ
ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺳﻨﯽ ﻋﺎدی ھﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
 -١ﮐﺴﺮ اﻟﺼﻨﻢ ،ﻧﻘﺺ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻼزھﯽ ﺑﻠﻮﺷﯽ،
اردن۱۹۸۸ ،
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١

وھﺎﺑﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮﻗﻌﯽ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۵۷اﻃﻼﻋﯿﻪای در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داد ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻼ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از اﻧﻘﻼب
روﯾﮕﺮدان ﺷﺪ .روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﮑﺮیاش ،ﺑﺎ او
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻨﮓ ﺷﺪ .وی ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﯽ
ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪش ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.
وی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺳﻨﯽ
اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ« .ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻃﯽ
ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺰد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﺗﺒﻌﯿﺪ ،در ﺗﮫﺮان ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻦ ﻧﺰد ﻓﺮزﻧﺪش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۰در
٢
ھﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻌﯿﺐ دﻓﻦ ﺷﺪ.
۸ـ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی )ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ۱۲۹۲ش در ﺗﺠﺮﯾﺶ( ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﮫﻤﯽ در اراﺋﻪ
ﻧﮕﺮشھﺎی ﻧﻮ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی داﺷﺖ .او از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۳۱۶اداﻣﻪ داد و ﭘﺲ از ﻃﯽ دورۀ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ،در ﺳﺎل
 -١ﺷﻤﺎری از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼﺣﮕﺮان در ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در دو ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯿﺮ ﻇﮫﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ وھﺎﺑﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺧﯿﺮا ) (۲۰۰۷/۱۴۲۷ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﹶاﻋﻼم اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻻﻋﺘﺪال«

اﺛﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪﯾﻮی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی درﺑﺎره ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ،اﺣﻤﺪ اﻟﮑﺎﺑﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﻟﺼﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی ،و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻟﺼﯽ و ﻓﻀﻞ
اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ھﻢ در ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی )ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
درﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻨﺎزهاش را ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ آوردﻧﺪ( و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻄﻠﺐ اﺧﯿﺮ درﺑﺎره دﻓﻦ او ـ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺎﻃﺮات اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اھﻞ
اﻟﺴﻨﻪ ﻓﯽ اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮﯾﻨﺘﯽ از آن در ﮐﺘﺎﺑﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ﻗﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات دﺳﺖ ﺑﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻣﺎ ﻇﺎھﺮش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از اﻧﺸﺎء ﺧﻮد
ﻣﺆﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ و دﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎ ،اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی
ﻣﺆﻟﻒ ھﻢ در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲۱۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۲۰ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام وزارت ﺑﮫﺪاری درآﻣﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪ .وی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی وﺿﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ،از ﺳﻦ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺪ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آراﻣﯽ دارای ﮔﺮاﯾﺶھﺎی وھﺎﺑﯽ و ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺷﺪ .وی
در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﻣﺪﺗﯽ در ﺣﺰب ﺗﻮده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول ﺗﺸﮑﯿﻼت در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺴﻮار )ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ از آن ﺟﺪا ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اﻋﻼم ﻧﺒﻮت و ادﻋﺎی ﻣﮫﺪوﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﺑﺎ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﯽ و اﻋﻼم آﻧﮑﻪ از ﺟﮫﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،آزاد ﺷﺪ .وی در
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎه ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ
ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ درﺑﺎر ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﻗﺸﺮﯾﻮن ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﯽ و
اﺻﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .ﮔﻮﯾﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم در
ﻣﺎهھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از اﺻﻮل »ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﻼم« ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻓﺎع ﻣﺼﺪق در آن ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﻘﻮی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺳﭙﺲ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ھﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯽ ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۶۸ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .وی ﺗﺸﮑﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﮔﺮوه ﻣﮫﺘﺪﯾﺎن
ﯾﺎد ﮐﺮد .دوﺳﺖ ﺑﻨﺪه آﻗﺎی ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی )ﮐﻪ ﺑﺎ وی آﺷﻨﺎﯾﯽ و رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ(
درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن دﮐﺘﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۶۴در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﮔﺮﮔﺎن )ﺷﮫﯿﺪ ﻧﺎﻣﺠﻮ( ﻣﻄﺐ داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۳۰روزﻧﺎﻣﮥ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ھﻢ از وی در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن در ﻣﺠﻠﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺮآن
را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﺮوه ﻣﮫﺘﺪی ﺑﻮد .روزھﺎی
ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب آن ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎھﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮاﻧﺪاز آنھﺎ ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﮫﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﻮی ﺧﻮد ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﺮ زﻣﺎن ،اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و در اﯾﻦ دوره ﻣﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﻮی اﻣﺎم زﻣﺎن
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ھﺴﺘﻢ ١ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ھﻢ ﻣﯿﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮدو ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ راه وﺣﺪت را ﭘﯿﻤﻮد .وی ﺑﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﮋاد )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﮐﺖ و ﮐﺘﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﮐﺘﺎب ھﻮﭼﯿﺎن و
ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎن و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﯿﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ(  ٢و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط
داﺷﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آنھﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﺎن ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ و اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦھﺎ از اﺳﻼم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﻼم را ﯾﮏ دﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ وﻣﯽﮔﻔﺖ اﺳﻼم
دﯾﺎﻧﺖ ﺳﺎدهای اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ و در آن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮدی ﺧﺸﻦ و ﺑﺪاﺧﻼق ﺑﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺑﺤﺚ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،وی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺣﻤﺪ اﻣﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺖ و در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻘﻮی در ﯾﮏ
دوره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻮد و ﺳﻔﺮی ھﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
زاھﺪان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ )ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻗﺎی ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺗﺒﺮﯾﺰی(.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم )ﭼﺎپ ﺳﺎل
۱۳۵۸ش( ازﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺗﻘﻮی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی از ﺟﻤﻠﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﻄﺒﯿﻖ آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،و ﻧﯿﺰ اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺳﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،راھﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .آ ﮔﺎھﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺷﻤﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ دوره ،ﯾﻌﻨﯽ از دوره رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺴﺮش ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای
ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻋﻤﺪۀ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن وھﺎﺑﯽ ـ ﺳﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
 -١ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻘﻮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺎﺻﯽ دراﯾﻦ ﺑﺎره اﻣﺎم زﻣﺎن داﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ وی ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ در :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺼﺮ
ﭘﮫﻠﻮی ،رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ،ص .۱۹۶
 -٢وی ﮔﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽھﺎ داﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ،ص .۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ را ﻣﻌﺎرض
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض را ﺣﻞ ﮐﺮده ،ﻓﺎﺻﻠﮥ
آﻧﺎن را ﺑﺎ دﯾﻦ ﮐﻢ ﮐﺮده ،و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺠﺪدا در ﺑﺴﺘﺮ دﯾﻦ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﺗﻘﻮی را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ دوره
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ،در ﺷﻤﺎر ﻧﺴﻞ دوم اﺻﻼح ﻃﻠﺐ دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ،
ﻗﺪری ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ را در ﻋﺮﺿﮥ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد از ﺧﻮد ﺑﺮوز داد.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ را داﺷﺘﻨﺪ:
ـ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺪودهای آزادﺗﺮ
از ﭼﮫﺎرﭼﻮبھﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﻓﻘﮫﯽ راﯾﺞ در ﺗﺸﯿﻊ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ـ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻗﺮار داده و از اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻘﺎﯾﺪ راﯾﺞ ﻓﻘﮫﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻗﺮآن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺻﺪھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ درآن وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن را رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ـ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ھﺴﺖ ،از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ در اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪھﺎی دﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ـ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻧﮕﺮشھﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺷﺪه و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
آن را از ﻟﻮث ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﻄﮫﯿﺮ ﮐﺮد .ﺗﻘﻮی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮای اﺳﻼم ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ان
ﻗﺪﯾﻢ وﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻗﺪﯾﻢ را اﺳﻼم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ ...در اﺛﺮ ھﻮا و
ھﻮس و اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ادﯾﺎن در دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و از
ﺻﻮرت ﭘﺎک و ﺻﺤﯿﺢ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﺧﺮاﻓﯽ و ﭘﺴﺖ ﺟﻠﻮه ﮐﺮده ...و اﯾﻨﮏ ﻣﺎ آن
اﺳﻼم واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭼﻮن اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم ﺗﺎزﮔﯽ دارد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎم اﺳﻼم را ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﻮء ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ آن ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺎک و ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ١ .وی در
ھﻤﺎﻧﺠﺎ از ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻗﺮآن در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل روﺣﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎد ﻧﺸﺪن از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻤﺎز در ﻗﺮآن ،اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »ﭘﺲ ﻗﺮآن

 -١ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﮥ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ص .۴

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۲۱

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن ﺑﻪ رواﯾﺎت ھﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ١ .ﺗﻘﻮی ﯾﺎدآور
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل وی ﺑﺮای ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻗﺮآن
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،زﯾﺮا او در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎره ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
و اﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺟﺰ آﯾﺎت ﻣﻌﺪود رﻣﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻌﻀﯽ
ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ ،ھﯿﭻ آﯾﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﯽ در ﻗﺮآن ﻧﺒﻮده و ﺑﻘﯿﮥ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ
و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از ﻗﺮآن ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ٢ «.ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ھﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﮥ ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮای دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد.
ّ
در ﻣﻮرد ﺗﻘﻮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،وی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و در
ﺑﺮداﺷﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺷﺎھﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺮآن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮدم
ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی »ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از زﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن اھﻞ ﻣﮑﻪ
و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻮچ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ« ٣ .و از ﻗﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﯿﭻ ﻓﺮد ﺑﻮﻣﯽ در اﯾﻦ دو
ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهای از ﺳﺎدات ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺳﻨﯽﮔﺮی او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻨﯽھﺎ واﻗﻊ ﺷﺪن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﯽﺷﺪن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .وی درﺑﺎره ﮔﻔﺘﻦ
»ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﲑ اﻟﻌﻤﻞ« ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ،آن را ﺑﺮای اذان ﻧﮕﻪ دارد ،ﺑﺮ اﯾﻦ

ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮب اﺳﺖ!  ٤وی ﺧﻮد را ﺳﻨﯽ ﻧﺒﻮی و ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺒﻮی
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۴۹وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻮن ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ اداره ﺳﺎﻧﺴﻮر وﻗﺖ رﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮرس ﻧﻮﺷﺖ :اﮐﺜﺮ دﻋﺎھﺎ را ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽداﻧﺪ...

 -١ھﻤﺎن ،ص .۶
 -٢ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ...ص  ،۱۱ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺟﺎزه ﭼﺎپ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻤﯿﺰی
ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ در ﺳﺎل  ۴۱ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﻼف آﯾﯿﻦ و ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص.(۶۶۹
 -٣ھﻤﺎن.
 -٤ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ، ...ص .۴۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ و ﮐﺘﺐ ﻋﻨﺎد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎج ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
١
اﺳﺖ.
ﺗﻘﻮی در زﻣﯿﻨﻪ وﺣﺪت ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ وﺣﺪت او ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را از
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ،آرای ﺳﻨﯽ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﺣﺮﯾﺖ وی در ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻣﻨﮫﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮم در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻮده و
ﻧﯿﺰ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ او در ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺷﺨﺼﯽ او از آﯾﺎت و
ﻣﻨﮫﺎی آرای ﻓﻘﮫﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی آﺛﺎر زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﻘﮫﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻦ ﻗﻠﻢ زده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی او آﻣﺪه ،آﺛﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 -۱دﺳﺘﻮر ﻋﻠﯽ÷ در راه اﺗﺤﺎد ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ.
 -۲ﺟﺒﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر در ﺣﺪود ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺴﺎن و ﺷﺎﻧﺲ.
 -۳ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن ﻣﺤﺘﻮی ﭼﮫﻞ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﺠﺰه،
 -۴اﻋﻤﺎل ﺣﺞ و ﻓﻠﺴﻔﮥ آنھﺎ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﻓﺮق آن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ وﺿﻊ اﻣﺮوز اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن از ﺗﻮرات و ﻗﺮآن) .اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب »ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(.
 -۶ﺷﺮح ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺑﺮاھﯿﻢ و ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﻮﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮنھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
 -۷ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ در اﺛﺒﺎت ﻧﺒﻮت و ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم) .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ
آن رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺸﺮ در اﺛﺒﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی و ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم و ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت و ﻣﺤﮑﻤﺎت ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد ﺧﺪا و
آﺧﺮت ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﭼﺎپ ﺷﺪه(.
 -۸ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺣﻘﮥ ﺟﻌﻔﺮی )ﭼﺎپ آﺑﺎن  ۱۳۴۶در  ۳۰ﺻﻔﺤﻪ( و ﻣﺬاھﺐ ﺳﻨﯽ
واﻗﻌﯽ.
 -۹ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ.

 -١ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص  ،۶۰۵ش ۳۴۶۶

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۲۳

 -۱۰ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
 -۱۱دوازده ﻗﺎﻋﺪه رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث اﺳﻼم.
 -۱۲اﺻﻼح آﺳﺎن و ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ.
 -۱۳اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد ﺧﺪا و آﺧﺮت ،ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﻣﺎھﯿﺖ اﻟﻠﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﻧﺴﺎن )ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎﻻ در ﭘﺸﺖ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
وی در ﻣﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ رﺣﻠﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﮫﺎر ﺳﺘﻮﻧﯽ و در ۳۵۶
ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
١
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻮده و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮرهای ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه ﺳﻮرۀ ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﮑﺎری ﺗﻘﻮی ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن از دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﮕﻔﺖ
٢
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎره دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ داﺷﺖ ودر اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره
ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ ،وﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮﻻ ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ در
٣
اﺳﻼم ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
 .١اﻣﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ از وی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرهھﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺒﺎر و اﺧﺘﯿﺎر در اﺟﺘﻤﺎع ،ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر ،ﻣﻮاد
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،روش ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻠﻤﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،راه ﺻﺤﯿﺢ رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﭼﺎپ ارژﻧﮓ  ۱۳۵۱ش.
 -٢دوﺳﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ھﻤﮑﺎری ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی و ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﺒﻮد .در آن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮک ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ دارﻧﺪ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﻮال ﻋﺒﺎده آﻧﭽﻪ از ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﻓﺤﺸﺎ را
َ ََ َ ۡ َ
ُ
ت �يۡ َ� ٰ ُن� ۡ ۚم﴾ ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﻟﻪای در رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎل از ﺑﺎب ﴿ما ملك
ﻓﻮاﺣﺶ در ﺣﮑﻢ ﺑﺮدﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ دﯾﺪم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺘﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ھﻤﺎن ﻗﯿﺎس را از ﺑﺎب
ﺑﺬل اﺟﺮت و ﺗﻤﻠﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻀﻊ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﻮی ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از آن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮد.
 -٣ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ،رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن) ،ﺗﮫﺮان (۱۳۷۹ ،ص ۳۴ـ  .۳۶ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺿﻤﻦ
ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻣﺠﻠﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻋﺮض ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺪ :ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﺪث ﻗﻤﯽ ﺳﺮاﺳﺮ

۱۲۲۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻘﻮی در ﮐﺘﺎب ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎر اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮح ﮐﺮده و ﺑﺮای ھﺮﮐﺪام از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه آورده و
ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼم ھﻢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن را دور ﺷﺪن آﻧﺎن از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﮫﺎﻟﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن
ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ او ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﻗﯽ و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
روش ﺑﺤﺚ وی ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﯾﺎزده ﺑﺨﺶ ،اﺻﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ذﮐﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از ھﺮ اﺻﻞ ،دو ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه ﮐﻪ ﺣﺪود و ﻗﯿﻮد آن اﺻﻞ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
١
ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﺎرۀ آن.
ﺟﻌﻠﯿﺎت و ﺧﺮاﻓﺎت و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﮐﻠﯿﻨﯽ را ﮐﻠﯿﻤﯽ زاده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ را دو ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﺮده .ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه و ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﻣﻨﮑﺮ دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺷﺪه .اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ را ھﻢ
اﺳﺘﮫﺰاء ﮐﺮده وﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻌﻠﯿﺎت و ﺧﺮاﻓﺎت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎل،
ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ،ش ۱ـ ۱۴ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ( .درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد در ﺑﺎره ﺧﺮاﻓﯽ ﺑﻮدن
ﻋﻘﺎﯾﺪ راﯾﺞ در ﺷﯿﻌﻪ و ﻏﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺻﺪوق و ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﻏﯿﺮه و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﻓﺎﺿﻼﻧﻪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ،رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ،ص ۱۹۶ـ ۱۹۸ﻃﺮح اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ در
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ،ھﻤﺎن زﻣﺎن در ﻗﻢ ھﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص .۳۶۹
 -١ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎر اﺻﻞ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ۵۶اﺻﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮار  ۵و (۱۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻓﺮق ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،در ﯾﺎزده ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ درج ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﻟﻒ( اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ.
ب( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ )ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ(.
ج( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن.
د( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ زﻣﺎﻣﺪاران و ﻣﺮدم.
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۹ـ ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر

ﯾﮑﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺄﻟﯿﻒ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻌﺎر در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر )ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۲۸۱ش(
درسھﺎی ﻃﻠﺒﮕﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺎﻟﺒﯿﻪ و ﺟﻌﻔﺮﯾﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و آن زﻣﺎن ،ﺑﯿﺎن و
ﮔﻔﺘﻤﺎن راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮآن روی
ﺑﯿﺎورد .وی ﺷﻐﻞ آزاد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ ھﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن
ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﮐﺎرش را روی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺣﻮل
و ﺣﻮش اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎل  ۱۳۰۴ش
)۱۳۴۵ق( در ﺗﺒﺮﯾﺰ و در ﻣﺤﻠﻪ ﻏﯿﺎث اﺳﺖ ١ .او ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﺗﺒﺮﯾﺰداﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن »ﺷﻌﺎریھﺎ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وی ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎل ۱۳۴۰ش ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
و ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ را در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ داﯾﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪش ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ٢ .ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر در دھﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ۵۱درﮔﺬﺷﺖ .در ﺷﺮح ﺣﺎل
وی آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ،و ﻋﺴﮑﺮ آﺑﺎدی و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮاوده و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و ھﻤﻔﮑﺮی
٣
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ھ( اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم .
و( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺳﮑﻮﻧﺖ.
ز( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ.
ح( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻟﺸﮕﺮی و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
ط( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران.
ی( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ و ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ.
ک( اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم.
 -١زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ،ص .۹
 -٢از وی ھﻢ آﺛﺎری ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼق از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن )ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻃﺒﻊ ﮐﺘﺎب،
 (۱۳۴۴اﺳﺖ.
 -٣زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ،...ص .۱۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ وی ،ﻗﻠﻤﺪاران ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ
١
ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﮑﻢ و
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﺷﺖ .دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻗﺮآن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮآن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﻔﻬﻢ« اﺳﺖ و

ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﮐﻤﮏ
ﻇﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻘﺘﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﯾﺞ ﻣﯿﺎن اﺻﻮﻟﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﺮآن ﹼ
ّ
ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺼﺪور و ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺮاﻓﺎت و واﻗﻌﯿﺎت دﯾﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ .درﺑﺎره ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ھﻢ
ﺑﺎورش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت ﻗﺮآن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا و ﻣﻌﺎد و
ﻋﻮاﻟﻢ روح و ﺟﻦ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ھﺮ آﯾﻪای اﮔﺮ ﻓﮫﻤﺶ دﺷﻮار
ﺷﺪ ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد.
درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﯿﺰ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺪاری زﯾﺎدی از ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،از اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻋﻘﯿﺪه ﻏﻠﻮ آﻣﯿﺰ ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم و ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻌﺎن
٢
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮاردی ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ از اﺷﺨﺎص و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻮر و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻌﺎر ،ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻣﻘﺼﻮدش ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﮓزدن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﻞ ﮐﺮد« ﺷﯿﻮه اﺟﺮای آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ھﻤﺎن راه و روﺷﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ج ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد،
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ« ٣ .ﺷﻌﺎر ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﻦ دوره ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را واﺟﺐ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .درﺑﺎره ﻗﺒﻮر اوﻟﯿﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎورﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و ﺣﺎﺟﺖ
 -١زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ...ص  ،۳۱در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ
ﺟﮫﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ﻣﻮھﻮﻣﺎت ﺑﻮد«.
 -٢زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ...ص .۲۶
 -٣زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ، ...ص .۱۸
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ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و از اﺷﺨﺎص و ﻗﺒﻮر ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و اﺋﻤﻪ† ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﯾﺎری و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﺮﯾﺤﺎ در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و از
١
ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺟﺎزه اﻟﮫﯽ اﺳﺖ«.
در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﺮای وی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ،ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎر )ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻠﺴﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ( و...
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮫﻠﻤﯿﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ وی ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻼﻣﮥ ﻓﻘﯿﺪ ﻣﻔﺴﺮ ﺷﮫﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎدروان آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ
ﺷﻌﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺘﻢ وی در ﺗﮫﺮان از ﺳﻮی»ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ،ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ،
٢
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺳﻨﺎ و ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ« و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب دارد .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ش ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ٣ .دوم رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت در ﻗﺮآن ٤ .ﺳﻮم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﭼﮫﺎرم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن .درسھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ وی ھﻢ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۵۱ھﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭘﯿﻤﺎن و ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن وی ،ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺷﻌﺎر ،درﺑﺎرۀ واروﻧﻪﮔﻮﯾﯽھﺎی ﮐﺴﺮوی
وﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٥ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﻢ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ش )۱۳۶۴ق( در ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎل  ۸۰ص( ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأی ،ھﻤﻪ ﻓﮫﻢ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ،ﺗﺄوﯾﻞ ،ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ درک و ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .وی در
ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻠﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت وﻻﯾﺖ را ﻧﯿﺰ آورده و ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮﺟﯿﮫﺎﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺳﻨﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
وی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﻪ وھﺎﺑﯿﺖ،
روی ﺷﻌﺎر ھﻢ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ
 -١ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ،ص ۱ـ) ۴ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر(.
 -٢زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ،ص .۳
 -٣روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ و از ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﻢ
از ﻣﺆﻟﻒ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب درج ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺤﺎت آن  ۳۸۰ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺧﻼﺻﻪای از آن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ، ...ص ۲۲ـ .۲۵
 -٥زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ، ...ص .۳۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺻﺤﯿﺢ آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻠﻪ در رد ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد ﮐﻪ
از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ و از دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﻮد و در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻌﻔﺮی،
١
ﺗﻔﺴﯿﺮ را از ﻣﺠﻠﺲ درس ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر در ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
۱۰ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻏﺮوی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ  ٢ﻋﻠﻮی آﺑﺎدی ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ٣ .اﺟﺪاد وی در ﮐﻮھﭙﺎﯾﮥ اﺻﻔﮫﺎن
ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف اردﺳﺘﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﺎ
ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﺧﻮد وی ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪش ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن آﻣﺪه و ﻧﺰد
اﺳﺎﺗﯿﺪ وﻗﺖ اﺻﻔﮫﺎن ،دروس دﯾﻨﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺑﻨﺎم وی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ
رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .وی از ﺟﻮاﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدش »اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن و ﻣﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﺟﺪا رد« ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﻮ
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ را »از آﻻﯾﺶ ﺑﺪﻋﺖ و
اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻠﻞ و ﺧﻄﺎ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﭘﺎک« ﮔﺮداﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎدش
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب ،ﺑﻪ وﺟﻮب ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و آن را اﻗﺎﻣﻪ
 -١ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۱ص .۷۸
 -٢ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸۴/۷/۵در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮای درﮔﺬﺷﺖ وی اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﺖ داد و از وی ﺑﺎ ﻟﻘﺐ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﯾﺎد ﮐﺮد .ﺧﺎﺗﻤﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﺎﺑﻖ ھﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﺖ داد.
 -٣درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ وی در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق«
اﺻﻔﮫﺎن ،ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ۱۳۷۳ ،ش .در آﻧﺠﺎ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪش را ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۳۰ق ۱۲۹۱/ش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر وی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻤﺎز
ﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ) (۱۳۴۹آدم از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﺞ )ﺗﮫﺮان اﻗﺒﺎل ،ﭼﺎپ دوم(۱۳۶۱ ،
اﺧﻼق ﻣﺤﻤﺪ ج ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ )۱۳۳۸ـ  (۱۳۴۳ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻨﯽ )ﻣﮫﺮ  (۱۳۶۲ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪی ھﻔﺘﻪ )ﺗﺄﻟﯿﻒ در آذر  ۱۳۵۸و ﭼﺎپ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ و ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ( رﺳﺎﻟﻪ
در ﺑﻠﻮغ )ﺿﻤﯿﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق در اﺳﻼم ،ﺑﮫﺎر ۱۳۷۳ش( ﻣﻐﺮب و ھﻼل )اﺻﻔﮫﺎن(۱۳۷۰ ،
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺒﯽ ج« در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺪ اول از اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ  ۹۶ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﻄﺒﻪھﺎی وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوهھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻃﯽ ﺷﻤﺎرهھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺟﻤﻌﻪھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ
رﺣﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮرﺗﺎن ﻣﺎرﺑﯿﻦ در ﺟﺎده آﺗﺸﮑﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ را
آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻮت اﯾﺸﺎن ،ﻏﺮوی ﺑﺎ اﻗﺎﻣﮥ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اوﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮنھﺎی داﻧﺶ
آﻣﻮزی ھﻢ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯿﺎن وی
و ﺷﻤﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺻﻔﮫﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و وی ﺑﻪ اﻧﺰوا ﮔﺮاﯾﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ
ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺎدش ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ درﭼﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ
از اوﺳﺖ ٢ .وی از ﻏﻠﻮ در ﺑﺎره اﺋﻤﻪ† ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ در
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬار ٣ .اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ درﺑﺎره وی ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮی ھﻢ رواج ﯾﺎﺑﺪ ٤ .ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﮔﺮدان وی ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺧﻂ ﻣﺮﺣﻮم درﭼﻪای را
اداﻣﻪ داد) .ﺑﻌﺪھﺎ )ﮔﻮﯾﺎ( ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ را
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم درﭼﻪای ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی رﺿﺎﺷﺎھﯽ در ﺑﺎب ﻣﺬھﺐ و اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
ادﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و ﭼﻨﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت درﭼﻪای ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﺷﺎﮔﺮدان اوﺳﺖ .ﺳﻮژهھﺎی ﺑﺤﺚ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻞ و ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻏﯿﺮه ،ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:اﺻﻔﮫﺎن در اﻧﻘﻼب ،ج  ،۱ص .۳۶۴
 -٢اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی در »اﻣﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی« ص ) ۳۵ﺻﺪرا ،ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم درﭼﻪای ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ.
 -٣ﺳﺘﺎرهای از ﺷﺮق ،ص .۳۴۵
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۳۴۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻓﮑﺮی ـ ﻣﺬھﺒﯽ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻏﺮوی
١
و ﺟﺰ او ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،آﻗﺎی ﻏﺮوی در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ و
ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ روی داده ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ردﯾﻪھﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪھﺎ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻏﺮوی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻧﻔﻮذ ﻏﺮوی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻃﯽ ﺳﻪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،آرای وی در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻄﺮح و در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪ و اﯾﺮاد
ﻗﺮار داﺷﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی  ۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن
ﻃﺮﻓﺪاران ﻏﺮوی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران ﻏﺮوی ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ھﺪﻓﯽھﺎ و ﺑﺎ رھﺒﺮی
ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ـ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۵۵/۱/۱۹آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی را ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻏﺮوی و ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی آﺷﮑﺎرا در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺧﻮد از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻮﯾﺴﺎن آن ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺪﻋﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن روزﮔﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ،در آن
زﻣﺎن ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ھﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه رژﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در
واﻗﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن زده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﯿﺮون ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ
ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی را ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻃﺮﻓﺪاران اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺧﺮداد
 ۱۳۵۵در ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﻤﻦ
ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺘﻞ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗﺘﻞ ﻣﺮﻣﻮز ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ) (۱۳۸۲ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻد« ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ داود ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ )ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﮐﯿﺴﺖ( ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا )ﻧﺎﺷﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ( ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢در ﺷﻤﺎرۀ اول ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺟﻤﻌﻪھﺎ )ص  (۱۷اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اﺻﻔﮫﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻻن
ھﺰارھﺎ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﻼم ﺑﮑﻨﻢ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪھﻨﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎن
وﺣﺪت از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن )دﻓﺘﺮ ﯾﺎزدھﻢ ﺧﻄﺒﻪھﺎ( ص ۴۵ـ .۴۶

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز و ﻣﺘﻌﮫﺪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺷﺶ در
اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل
رژﯾﻢ از ﯾﮏ ﻃﺮف واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن »ﻃﺮﻓﺪاران آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ«
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ھﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ رژﯾﻢ اﺳﺖ ١ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﻀﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ
از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺎرز ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﮫﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رژﯾﻢ
ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر
٢
آزادی ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ و ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ از زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻼش زﯾﺎدی
را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺻﻮرت داده ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ
٣
اﻓﺘﺎد.
ﻏﺮوی در روزھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب روی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎب ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺟﻤﻌﻪھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و اﯾﻦ درﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی از روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎبھﺎی او ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دو ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﻋﻤﻘﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ٤ .وی در ھﻤﺎﻧﺠﺎ
از اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻗﺮآن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد دﻓﺎع ﮐﺮده و ﺧﻮد را از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻏﺮوی در ﺧﻄﺒﮥ دﯾﮕﺮی ،اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و راه او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده در ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﮔﻔﺖ ﺳﺮﺳﺒﺪ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی را ﻣﺎﺟﺮای زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روی ﺗﺰوﯾﺮ ﮐﻪ آن را
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ روی

 -١اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ،ش  ،۲۱ص .۱۱۵
 -٢ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۲ص .۷۳۸ ،۷۳۵
 -٣ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،ص ۱۴۸ـ .۱۵۰
 -٤ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺟﻤﻌﻪھﺎ ،دﻓﺘﺮ اول ،ص .۲۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی وﺻﻔﻮی وی ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺮاﻓﯽ در ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
١
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻏﺮوی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻃﺮﻓﺪاران اﻓﺮاﻃﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻤﺪﻟﯽ داﺷﺖ ،و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ وی ـ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ھﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد ـ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﮥ ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮوھﮏھﺎ ﺑﻮد .وی در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ در ﺗﮫﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﺳﺖ ،در ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﮐﻪ در
ﺳﺎل۱۳۷۹ـ  ۱۳۸۰ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۱۳۸۹اﻋﻼم ﺷﺪ
ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی و ھﺎﺷﻢ ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻏﺮوی ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ! در ﮔﺰراﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺬر ﭘﻮر درﺑﺎره اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،از ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻏﺮوی )م (۱۳۲۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ دھﻨﺪه راه
ﭘﺪرش در اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻏﺮوی در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺮ داده و ﺿﻤﻦ آنھﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ وﯾﮋه ﺧﻮد
را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ در آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺘﺮک
دارد و ﺑﻪ ھﺮ روی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،اراﺋﻪ ﮐﺮده
ً
اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ در ﻣﻮاردی از آراﺋﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﻣﻮاﻓﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮای او
ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر وی ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﺘﺮت ،ﻣﺒﺎھﻠﻪ ،ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ،ﺟﺒﺮ و
اﺧﺘﯿﺎر ،ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ،ﺑﺪاء ،ﺧﻠﻮد و ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢ .ﮐﺘﺎب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻨﯽ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺿﻦ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﺖھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،روا ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺘﺎب دو ﺟﻠﺪی دﯾﮕﺮی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آدم از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪش در ﺳﺎل  ۱۳۷۵و
 ۱۳۷۶ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻠﻢ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺘﺎب
ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ  ٣اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﺎوی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف آراء اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ دارد ،و
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻔﺒﻪ
 -١ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺟﻤﻌﻪھﺎ ،دﻓﺘﺮ  ،۶ص۶ـ ۱۳ ،۸ـ .۱۴
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻏﺮوی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎرش.۱۳۷۹ ،
 -٣ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻏﺮوی ،ﺗﮫﺮان.۱۳۷۷ ،

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺗﺄوﯾﻼت ﺷﺨﺼﯽ ،ﻗﯿﺎسھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﻘﮫﯽ وﺑﺮداﺷﺖھﺎی
ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ آراء در ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺷﺮح رﺳﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺣﻮاﺷﯽ وی ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی اﺳﺖ ،دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮ او در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻇﻦ ﻓﻘﯿﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻓﻘﻪ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ﻏﺮوی ،ﺗﮫﺮان (۱۳۷۸ ،اﺳﺖ.
۱۱ـ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﻨﯿﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی درزﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و ھﻤﻮاره
ﺷﮫﺮت ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ،اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﻟﮫﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪان ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﯿﻨﺎن ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وی از دوﺳﺘﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان ﻗﻠﻤﺪاران
و ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺑﻮده و ﻗﻠﻤﺪاران ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ وی واﮔﺬار
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺦ ) ﺳﻪ ﺟﻠﺪ( ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ )ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ (۱۳۶۸ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺼﻠﺢ ﺑﺰرگ
ﻣﺼﺮ)ﺗﮫﺮان ،ﻗﻠﻢ (۱۳۶۲ ،ﻧﻘﺪ آراء ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن) ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ ،(۱۳۷۶ ،ﻣﺎﺟﺮای
ﺑﺎب و ﺑﮫﺎء )ﺗﮫﺮان ،روزﻧﻪ(۱۳۷۹ ،؛ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ)ﺗﮫﺮان،
ﻗﻠﻢ( ،ﺣﻘﺎرت ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی )ﺗﮫﺮان ،ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر (۱۳۶۸ ،و رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﺑﺮدﮔﯽ
)ﺗﮫﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ .(۱۳۷۲ ،وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی ،در ﺗﮫﺮان
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .در ﻣﯿﺎن ﻓﮫﺮﺳﺖ آﺛﺎر وی
ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ راھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ )ﭼﺎپ ۱۴۰۰ق( ﻧﻘﺪ آراء اﺑﻦ
ﺳﯿﻨﺎ در اﻟﮫﯿﺎت )ﺗﮫﺮان (۱۳۶۱ ،دﻓﺎع از ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺗﮫﺮان ،(۱۳۷۹ ،ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ اﺳﺖ )ﻣﮫﺮ ،(۸۲
دﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم )ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ( ،دﻋﻮت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭘﺮﺗﻮی از
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دوﻟﺖ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻋﻠﻮی و ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯿﻤﺎ روی ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن و آﺛﺎری
دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎروان ﺑﺎ ھﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ داﻧﺴﺖ .در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد وی از
ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزهھﺎی ﺷﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻣﺎﻣﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت و ﻣﺮز اﺳﺎﺳﯽ
ّ
ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ،دور ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻼزھﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ اﺧﯿﺮا ﻃﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺑﺮﻗﻌﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده و ﺳﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎد
١
ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۲ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ

ﭼﮫﺮۀ ﺣﻮزوی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻧﻮ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
دراﻣﺘﺪاد ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ)ﺗﻮﻟﺪ
در ۱۳۰۷ش( اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ،وی از ﺧﺎﻧﺪان روﺣﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻮده ،در ﺗﮫﺮان ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دروس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﭼﻨﺪی
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺑﻪ ﻗﻢ
آﻣﺪه اﺳﺖ .وی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎه آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ھﻤﺰﻣﺎن در
درس ﻓﻘﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ده ﺳﺎل ﺗﻮﻗﻒ در ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﻌﻘﻮل وﻣﻨﻘﻮل ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از ﻧﻮع ﺟﻮان ﭘﺴﻨﺪ ھﻢ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۳۶در ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎواک را ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ھﻤﻮ در ﺳﺎل  ۳۸ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎواک ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺷﯿﺦ رﺿﺎ ﻟﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮده و در ﺿﻤﻦ زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻋﻆ ﺧﻮد
اداﻣﻪ دھﺪ .ﻋﻼﻗﻪ وی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﭼﮫﻠﻢ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای در  ۱۶ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﻪ دﺳﺖ دھﺪ .اﯾﻦ

 -١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وی در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۰۴/۶/۱۶درج ﺷﺪه و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول ﺳﺎﯾﺖ
اﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻳﺮان ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮫﻠﻢ رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۴۱اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺨﻌﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻌﺎر
١
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻌﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،از آﻧﺠﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ در ﺳﺎل  ۴۱ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻋﺎزم ﻋﺮاق ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۰در ﻧﺠﻒ ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺮد .ﻃﯽ آن ﺳﺎلھﺎ،
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز در اﻃﺮاف ﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻮد و ﻧﺎم وی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮﺧﯽ
از اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎواک در ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺎم ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ٢ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﺠﻒ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻣﺎم ﭘﺲ از ورودش ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ رﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ
ﺑﻮد ٣ .در ﺳﻨﺪی ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ )آﻗﺎی( ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺳﯿﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ در
ﻧﺠﻒ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪه« اﺳﺖ ٤ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی آورده اﺳﺖ ﮐﻪ »از ﺑﺪو ورود
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﺎﻣﺒﺮده ـ ﺻﺎدﻗﯽ ـ ﭘﺮﭼﻤﺪار او ﺷﺪه و ھﻤﻪ ﺟﺎ ھﻤﺮاه )آﻗﺎی(
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ٥ .ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﺎﻃﺮهای ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ش  ،۳۷ص ۲۳۲ـ .۲۳۳
 -٢اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۷ص ۱۴۴ـ  ۱۴۵و ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ج  ،۲۲ذﯾﻞ ﻧﺎم ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ.
 -٣اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۵ص  .۴۸۳در اداﻣﻪ اﺳﻨﺎدی ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻗﺎی
ﺻﺎدﻗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﺪهای از ﻃﻼب ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎدﻗﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎھﺮودی ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﺮار و
ﭘﺎﻓﺸﺎری زﯾﺎد اﯾﺸﺎن را وادار ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« .ص ۵۱۱
 -٤اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۰ص  ۱۳۶اﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﺎدﻗﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮده و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن در
ﺑﯿﺮوت ﺑﻮد ،و ﺷﺎھﺪ اﺧﺮاج اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻋﺮاق ،ﺳﻨﺪی ﺑﻪ اﻣﻀﺎی  ۱۵۰ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن از اﻣﺎم
دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ .ھﻤﺎن ص  ،۲۰۱وی داﻣﺎدی ھﻢ داﺷﺖ ـ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻔﺮی
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ـ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﺷﻮاری ﺷﺪ.
 -٥اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۱ص ) ۹۰اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ورود اﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ(.
ﺳﺎواک در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻧﺰوای ﻧﺴﺒﯽ او در ﻋﺮاق اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ص  ۲۱۳درﺑﺎره
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت درﺑﺎره وی و ﺧﺎﻧﻮادهاش درﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ھﻤﺎن ،ص ۵۴۰ـ  .۵۴۱و ﻧﯿﺰ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
١

آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮش از وی ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﮐﻪ در ﻋﺮاق داﺷﺖ ،وی در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ از ﻃﻼب ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺎم ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ ـ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،وی ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت رﻓﺖ و در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
ﻟﺒﻨﺎن ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻋﺎزم ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪه ،ﻣﺪت دو ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﺨﻨﺮانھﺎی ﺗﻨﺪش ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﭘﺲ از آزادی ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﺎ ھﺠﺮت اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ او ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ
روزھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی وی ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ
اﻗﺪام ﮐﺮد .داﻣﺎد وی اﺣﻤﺪ ﻧﻔﺮی ھﻢ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
٢
داﺷﺖ و در ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ )در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﮑﺮان و ﯾﮑﯽ
دو ﺑﺎر ھﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درس و ﺑﺤﺚ و ﻧﮕﺎرش ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ٣ .وی در ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
اﻧﻘﻼب از ﻃﺮف اﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎ را در ﺟﻨﺐ دﻓﺘﺮﺷﺎن
داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اذﯾﺖھﺎی ﻣﮑﺮر اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ھﻢ ﭼﻨﺪان اﺻﺮاری ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﻧﺪاﺷﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ وی از ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻔﺎت ﺑﻪ وی .ھﻤﺎن ص
 ۵۴۳داﻣﺎد وی ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻇﮫﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ھﺎروارد ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ص ۱۵۷ـ .۲۵۸
 -٢ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی وی در »ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک« ش ) ۳۸ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻋﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﻣﺪﺗﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻔﺖﺧﻮاران از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ ،ص ۵۳ـ.۵۷

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ وی از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ
»اﻟﻔﺮﻗﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻟﻒ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و در آﻏﺎز آن ھﻢ
ﺗﻘﺮﯾﻈﯽ از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۳۰از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۱۹۲۰ﻋﺮاق و
ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﻼم )ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ (۱۳۵۸ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻘﺶ وی در اﻧﻘﻼب
۱۹۲۰ﻋﺮاق ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺗﻨﺪی ﺑﻮد
ﮐﻪ وی در ﻣﮑﻪ ﮐﺮده و ﻧﻮارھﺎی آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .وی در آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود اﻣﺎم ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ ،در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﻮی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎم ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
١
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،در ﻗﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻘﻪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻗﺮآﻧﯽ و ﻓﻘﮫﯽاش ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ÷ در ﭼﮫﺎر راه ﺑﺎزار و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ÷ در اﺑﺘﺪای
ﭼﮫﺎرﻣﺮدان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آراءش ﺑﺎ آرای
ﻣﺸﮫﻮر ،ﻣﻮرد آزار ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ درس وی ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺮای وی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر وی در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﻘﻼب ،ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﰲ اﻻرض )ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﮫﺎد(۱۳۵۹ ،

ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ھﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ.
وی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دو دھﮥ اﺧﯿﺮ آﺷﮑﺎرا روی ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻘﮫﺎﺳﺖ ،ﻧﻈﺮش درﺳﺖﺗﺮ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻘﮫﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ را ﮐﻪ در آن از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﺪ ﺣﮑﻢ
ﻓﻘﮫﯽ ﻣﮫﺠﻮر ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،در ﺳﺎل  ۷۳ﺑﺮای  ۱۲۰ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎده

 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی رﺣﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻒ در آن دوران اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎد،
ش ۳۱ـ) ۳۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ  (۷۲ص ۱۰۵ـ (۱۰۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﺑﺎره آن ﺳﮑﻮت  ١ﮐﺮدهاﻧﺪ .وی ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی ﺗﺎزه ،ﻓﻘﻪ ﮔﻮﯾﺎ  ٢ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی در ﻣﯿﺎن دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﻘﻪ
ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ .وی در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪاش ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ »ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﻼم
را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ درﯾﺎﻓﺘﻪام ،از آﻏﺎز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮآن ﻗﺮار داده
٣
و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻗﺮآن ﭘﯽ ﺑﺮدهام«.
آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ از ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮده ،در ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﻗﻢ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﮑﺮان ،اﻗﺎﻣﮥ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ اﺻﻮل ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ
ﺑﻮده ،اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻧﺪارد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻘﻪ ﻗﺮآﻧﯽ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد در اﻧﺘﮫﺎی ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺘﺎب آﻓﺮﯾﺪه و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر )ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن۱۳۷۸ ،ش( آورده و ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی وﺟﻮد دارد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎدهﻧﮕﺮی
در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﺮدهام وﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ھﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﺪهام ٤ «.روی ﺟﻠﺪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ!
آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎه آﺑﺎدی و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻣﺮور ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ از ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .وی از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻮم
٥
اﻟﻘﺮآن« ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد«.
رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻘﮫﯽ وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﺣﺎوی روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ را ﺑﺎ ادﻟﮥ آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺨﺘﺼﺮ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﮫﻤﻦ  ۱۳۷۵و ﻣﻔﺼﻞ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ در
 ۴۳۵ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن ھﻢ در ﭘﺎﯾﺎن آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ادﺑﯿﺎت
 -١ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،ص .۵۱
 -٢ﻓﻘﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺎ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻓﻘﻪ ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻘﻪ ﺑﺸﺮی ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ ،اﻣﯿﺪ
ﻓﺮدا.۱۳۸۳ ،
 -٣ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران ،ص .۶۰
 -٤آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و آﻓﺮﯾﺪه ،ص .۱۰۳
 -٥درﺑﺎره ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران ،ص۴۸ـ۵۲

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۳۹

ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺪری ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﺎپ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎرج از ﭼﮫﺎرﭼﻮب رﺳﻤﯽ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﻓﻘﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻪ ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل،
ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ،ﻣﻮاﻓﻘﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮل ﻧﺎدر و ﺷﺎذ و ﺿﻌﯿﻒ
دارد .اﯾﺸﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺘﺎوای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺘﺎوای
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﭘﺎورﻗﯽ رﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ دھﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ وی ﮐﻪ ﺣﻮزه ﮐﻨﮑﺎشھﺎی
ﻓﮑﺮی ﻣﺆﻟﻒ را ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﭘﺲ از آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻋﻠﯽ و
اﻟﺤﺎﮐﻤﻮن ،ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮫﺎء ،زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن )ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی در
ﺳﺎل  ۱۳۳۸در اﻟﮫﯿﺎت( ،آﯾﺎت رﺣﻤﺎﻧﯽ در رد ﺑﺮ آﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ،
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﺸﺎرات ﻋﮫﺪﯾﻦ و .«. . .ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﮐﺘﺎبھﺎی وی در اﻧﺘﮫﺎی
رﺳﺎﻟﻪای از وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻓﻘﺎھﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ و
زﯾﺮاﮐﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﭙﺎه ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن اﺳﻼم و ﮐﺘﺎب
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﮫﯿﺎن ﺟﺰو آنھﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺪﻻلھﺎ را
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎور
دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﺪل »ﺑﺎ ﺑﺮاھﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او
١
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﮑﺎم وﻓﺘﺎوی را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻔﮫﻤﺪ و از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﭙﺮھﯿﺰد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺒﺎریھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺘﮫﺎد
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮدورزی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .در ﺟﻤﻊ ،وی در ﺑﺮﺧﯽ از
وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ در آنھﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک دارد :وﺟﻮب ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ٢ ،ﺧﻤﺲ  ١ﻗﺮآنﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ ،ص ۹ـ.۱۰
 -٢در دوره ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻘﮫﺎی اﺧﺒﺎری ،ﺑﻪ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺒﺎر و ﻋﺪم
ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻋﺎدل ،ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ از روی اﻋﺘﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻗﺮآن و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﺑﻪ وﺟﻮب اﻋﺘﻘﺎد دارد .آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﮐﺘﺎب
»ﻏﻮص ﰲ اﻟﺒﺤﺎر« ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﺑﺎب »ﺣﮑﻢ ﻓﺮوش

اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺳﺎزد« ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده ﮐﻪ  ۴۹ﻣﻮرد آن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮرد
ََ ََ َُ ْ ََ ۡ ۡ
ٱ�ث ِم
ﭘﻨﺠﺎھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ﴿ :و� �عاونوا � ِ
ۡ
َوٱل ُع ۡد َ� ٰ ِ �ن﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة «.[۲ :ﻣﻦ آن  ۴۹ﻣﻮرد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪام و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪام.

۱۲۴۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺎ ﻗﺮآن؛  ٢اﻣﺮی ﮐﻪ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن دﯾﻦ و ﻓﺮاھﻢ آوردن آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد آزاد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳﺎده ﮐﺮدن دﯾﻦ و ﻓﻘﻪ دﯾﻨﯽ ،از اﺑﺰارھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دوره اﺻﻼح دﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺬف آﻧﭽﻪ »اﺳﻼم ﯾﺎ ﻓﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« و ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪه ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و اﯾﻦ ،ﺳﺒﺐ رﺳﻮخ ﺳﺎدهﻧﮕﺮیھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری در اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی ﻓﻘﮫﯽ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺮان اﺟﺘﮫﺎدھﺎی
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﯿﺮ ﺟﺪلھﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۱۳ـ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۱۲در ھﻤﺪان از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده روﺣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﺗﮫﺮان ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۳۲وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ .از ﺳﺎل ۱۳۳۹
در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم ﺑﻮد .ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ۳۹ـ  ۴۲در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوھﺸﯽ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﺎزم اروﭘﺎ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺎرﯾﺲ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ داﺷﺖ ،در ﺳﺎل  ۴۸ﮐﺘﺎب دوزﺧﯿﺎن
روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﭼﻮن ﻗﻄﺐ زاده،

ﻣﻮردی در ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﭘﺲ از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ،ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در
اﺻﻼح وﺿﻊ دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اواﺋﻞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی
ﭘﺮﺳﺸﯽ از اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا رأی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ وﺟﻮب ﺗﺨﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﻢ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﺳﻮال و ﺟﻮاب در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،س  ،۴ش  ،۲ص  ۸ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .آﻗﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ در ﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻟﺰوم آن و اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ج  ،۲ص ۳۸۵ـ۳۸۹ ،۳۸۶ـ ۳۹۳ ،۳۹۰ـ .(۳۹۵
 -١اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻤﺲ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﺎن زﮐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮاردآن ھﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﮫﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺮﺧﻼف ﻇﻮاھﺮ ﻗﺮآن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ .ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد
را در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ« )ﺗﺄﻟﯿﻒ در  (۱۴۱۵آورده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن

در ﻧﻘﺪی ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ )ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﻧﻘﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﮫﺎ در ﻣﻮاردی ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﻮاھﺮ ﻗﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺼﻮص و ﻇﻮاھﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮه
ﻗﺮآن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻣﮑﺘﻮب ،ص  ،۶ﺑﻨﺪ .(۱۲

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﯾﺰدی ،ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۱۵ش( و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ رژﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻣﻠﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق ،ﻣﺪرس و
دوازده ﻣﺤﺮم ،آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺣﺒﯿﺒﯽ
١
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق را داﺷﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ از ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،دوراﻧﯽ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ص ۱۲۹ ،۱۱۵ـ  ،۱۳۰دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺮﯾﺎن دﯾﻨﯽ ـ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ و از دوﺳﺘﺎن ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﻗﻄﺐ زاده وﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .وی ﮐﻪ دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺖ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎرھﺎی وی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﮐﺘﺎب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﺟﺪاﻟﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و
از ھﻤﯿﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎ ل ۱۳۵۱اﻓﻀﻞ اﻟﺠﮫﺎد را
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد )آﻗﺎی ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺮازﺟﺎن در ﺳﺎل ۱۳۴۴ش اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ـ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ـ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﯿﺮون زﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی
ﺣﺒﯿﺒﯽ آن ﺗﺮﺟﻤﻪ را اﺻﻼح و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد :ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ص .(۲۸۶
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺎر اوزﮔﺎن ﺑﻮد و آن را در ﻧﻘﺪ روش و ﻣﻨﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب
ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﻋﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﮐﺘﺎب ﻋﮫﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﻢ و ﻗﺮآن از ﺑﻮﮐﺎی ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۱۹۷۶در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ وی ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ھﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺳﯿﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ دو ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب
ﮐﺎرداﻧﮑﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺘﻼﺷﯽ درﺑﺎره روﺳﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﺒﺮ از ﺗﻼﺷﯽ ﺷﻮروی
را داده ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮاﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺖ آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺒﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮاﻟﯽ اﻧﻘﻼب در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ »اﻟﻔﺘﺢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﺑﻮد .ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،و ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻮد .در دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮی وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی
و در دوﻟﺖ ھﺎﺷﻤﯽ و دوﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﻌﺎون اول ﺑﻮد .وی در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و
ادب ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﺧﯿﺮ را دارد .وی
ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب »ﺣﺴﺐ ﺣﺎل ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﮫﻨﺴﺎل« در ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺒﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۴۹و  ۱۳۵۰در دو ﺳﯿﻤﻨﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﺘﻘﺎط ﯾﺎ ﻓﻘﺎھﺖ« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﺴﺐ ﺣﺎل ،ص
.(۸۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

او و ادﺑﯿﺎت وی داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق داﺷﺖ ،در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮداد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺌﻮریھﺎی ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در ﺟﺮﯾﺎن ورود اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم
وارد اﯾﺮان ﺷﺪ .وی از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ  .١اﻣﺎ ﭘﺲ
از ﯾﮏ دوره ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺧﺮداد ﺳﺎل ۶۰ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رد
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه و وی ھﻤﺮاه ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﺮﯾﺨﺖ.
آﺛﺎر ﻓﮑﺮی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلھﺎی ۵۳ـ ۵۷ﺑﻮد .آﺛﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎل  ۵۶در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻓﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﺴﺎن آﻧﭽﻪ درﺑﺎره
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﻧﺸﺘﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ و از آن روی ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ھﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﺎلھﺎی ۵۰ـ ۵۶ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮور
ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر دﯾﮕﺮان ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﻪ از ﺳﺎل ۵۲ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮای دﻓﻦ ﭘﺪر و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﻣﺎم ودﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮد ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه
و ﺗﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .وی در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻣﺎم در ﺑﺎره ﺗﻔﮑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻣﺮ ،ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ )اﺻﻮل راھﻨﻤﺎ( و
ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۹۷۵ﻣﯿﻼدی )ﺧﺮداد
 (۱۳۵۳اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪای ،وی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻓﮑﺮی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﯽ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎم ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ

 -١ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ از ﻗﻮل آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۵۶دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪ ،ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در زدﻧﺪ .دﯾﺪم دوﺳﺘﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ :دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺣﺎل دوﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮرﻣﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر او ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۳۶و  ۱۳۳۷و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﯾﺮان ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﮐﺜﺮ
دوﺳﺘﺎن دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﻃﻨﺰ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻗﻀﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻢ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ
ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ج  ،۱ص .۱۳۶

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﭼﺎپ دوم
ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل راھﻨﻤﺎ و ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ۲۵۰ﺻﻔﺤﻪ،
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻨﺪ اﺛﺮ وی در ﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب )از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب زور ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻓﻀﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،در ﻧﻘﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل ۵۶
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرس ﭼﺎپ و در اﯾﺮان ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ اﻓﺴﺖ ﺷﺪ .در آﻏﺎز آن آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ﻣﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻗﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻋﻠﻞ
و ﻋﻮاﻣﻞ و روشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در آﻧﯿﻢ ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ« اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺪ روشھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح
ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ﺑﺮای واروﻧﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﻋﻨﻮان زور ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﻧﺘﻘﺎد از روشھﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده ،ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪھﺎ دوﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر را ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از ھﻢ
ﮔﺴﺴﺖ .ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐھﺎی ﻧﺎﭼﺴﺐ در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .درﺑﺎره ﺗﮑﺬﯾﺐ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﭼﯿﺰی
ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ از روی ﺗﻘﯿﻪ ،ﻧﺎم وی آن زﻣﺎن از روی ﺟﺰوه ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ وی در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :راﺑﻄﻪ ﻣﺎدﯾﺖ و
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶در ﭘﺎرﯾﺲ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺎن زﻣﺎن در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻗﺪس ش  ۳از اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﭘﺮﭼﺎپﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﻪ
ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن  ۱۶آذر  ۱۳۵۵اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و درﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﻣﺤﻮری و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﯾﮏ اﺛﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﯿﺶ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم آن ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۵۷
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ اﻣﺎﻣﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ آن اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺬھﺒﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ را ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﻣﻘﺎﻻت او در ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز در ﺳﺎلھﺎی ۵۴ـ ۵۵اﺳﺖ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻣﻘﺎﻻت وی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ا .ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﻣﺪرس )ﺟﻠﺪ اول ،ﺳﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرس( در  ۱۰آذر  ۱۳۵۶در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻮده و ﺗﻨﮫﺎ  ۳۵ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرس اﺳﺖ.
ﻧﻔﺖ و ﺳﻠﻄﻪ )ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﭘﮫﻨﻪ ﺟﮫﺎن و زﻣﺎن( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
در ھﻔﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۵۶در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق ﭼﺎپ ﺷﺪ ،از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
دﯾﮕﺮ او ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﭼﮫﺮه اﻗﺘﺼﺎدی از
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۵۶در ﭘﺎرﯾﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺎپ اﯾﺮان آن در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵۷ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺣﺠﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ھﻤﯿﻦ ﻓﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ درآﻣﯿﺨﺘﻦ
آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺮشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ـ ﻗﺮآﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ
و ﺛﺮوت ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ روی ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ.
ﻣﻮازﻧﻪھﺎ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﻣﺮداد  ۱۳۵۶اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت وی ھﻤﯿﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺰ از زور و ﺳﻠﻄﻪ و ﺷﺮک،
ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﻮازﻧﻪ وﺟﻮدی ،ﺧﺮوج از ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺎت ﺷﺮک اﺳﺖ،
ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﻤﯿﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺟﺪوﻟﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻮازﻧﻪ وﺟﻮدی
ﯾﺎ ﻋﺪﻣﯽ ﯾﺎ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ آﻣﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﯽﺻﺪر در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در روش« در وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ
ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻣﯿﺎن
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﯽ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺑﻌﺜﺖ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۴۵

آورد .در آﻏﺎز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،وی ھﺮدو ﮔﺮوه روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ در ﺳﺎل  ۵۶ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از
رھﺒﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﯽ دو
ﻗﺮن ،ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ رھﺒﺮی
ﮔﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺘﮑﯽ ﮐﺎرﭘﺬﯾﺮاﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رھﺒﺮی اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل،
ﻣﺪرس و ...ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ...ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦھﺎ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﺷﻤﻨﯽ
از ﭘﺎ درآورد ،ھﻤﯿﻦ رھﺒﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦھﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪانھﺎ
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ واز آنھﺎ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺖ« ١ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه راھﺒﺮدی اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺟﺪای از آﻧﮑﻪ از رھﺒﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﻧﺮدﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر اﻧﺠﺎم داد و اﻟﺒﺘﻪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد .وی
ﭘﺲ از ﻧﻘﺪی ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻨﻔﮑﺮان دارد ،ﺧﻮد و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻣﺼﺪاق راه ﻣﯿﺎﻧﻪای
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد .درﺑﺎره روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن »در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻄﻪ
ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻏﺮب ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺻﻮرت ﺳﻠﻄﻪ
ﻏﺮب را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺪار ﺑﻨﯿﺎدھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻣﻘﺎﻟﮥ در روش ،ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی رﺳﯿﺪ و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ )ﺻﺺ ۵۶ـ (۸۶ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﻧﻘﺪھﺎ آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺳﻨﺘﯽ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
٢
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﻘﻼب و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی وﯾﮋه ﺧﻮد را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﻮد .وی در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺧﻼق ،داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢ زد و اﯾﻦ
ﺗﻨﻮع ،از او ﭼﮫﺮه ﯾﮏ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ را در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﭘﺪﯾﺪ آورد.
درﺑﺎره اﻓﮑﺎر وی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﮑﺮﺳﺎزیھﺎی ﺷﮕﻔﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی از آن ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺮض و ﻧﻪ در ﻃﻮل ،در ﯾﮏ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب رﺷﺪ
 -١وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ،ص ۱۳۱ـ .۱۳۲
 -٢در ﺳﺎل  ۶۰ﻣﻘﺎﻟﻪ در روش ھﻤﺮاه ﻧﻘﺪ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﮐﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺸﺮ آزادی در ﻗﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان در روش ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان در دﯾﻦ ﺳﺎزیھﺎی ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮﻗﺎن ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد .ﻃﺒﻌﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ،از ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ
ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش از ﺳﻨﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻧﻮع
ﺗﺎزهای از دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﻢ آن ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،و اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ آﯾﺎت
ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم ﺑﻮدن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،و دور ﺑﻮدﻧﺶ از ﻧﻈﻢ و
ﻧﺴﻖ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﺘﯽ ،و داﺷﺘﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،ﭼﻨﺪان ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎد .وی اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ آنھﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .در ﻇﺎھﺮ از
ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ
ﻟﻔﺎﻇﯽھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ زور ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی آنھﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭼﺮﺧﺶھﺎی ﻟﻔﺎﻇﺎﻧﻪ ،آنھﺎ را در
ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد آن زﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﺘﺎق ﺣﺮفھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎره دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻢ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ھﻢ ﺷﺮﻗﯽ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
و ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه و راه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ھﺪﻓﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﻦ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آن زﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺎزه ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﮫﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎزهای را ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺎی ﺧﺪا و
اﻧﺴﺎن و ﺟﮫﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪھﺎی
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻢ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ھﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ  ۳۶ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻮد اﺻﻞ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﻼم
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ﺷﻤﺎره  ۱۶ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل در ﺳﺎل  ۵۲ﯾﺎ  ۵۳ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
اﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ و ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﺘﺎب روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد .ﺗﻔﺴﯿﺮ او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺑﻌﺜﺖ و اﺻﻮل دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮی
ً
ﺗﺎزه و ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻮﺟﯿﮫﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ از
ﺟﮫﺎﺗﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽھﺎی ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد .وی در ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﺮح
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ اول و ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭼﮫﺎر اﺻﻞ دﯾﮕﺮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﺎم و ﻣﻄﺎع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ« .ﺗﺄﮐﯿﺪ وی ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﺗﻮﺣﯿﺪ«ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن«
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ھﺴﺘﯽ ،از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .وی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﯽ«
اﺳﺖ و ﺑﺎز ھﻢ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻂ ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ«؛ و دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ در اﯾﻦ ﺟﺰوه آﻣﺪه» :ﺗﻮﺣﯿﺪ :اﺻﻞ و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﺑﻘﺎء ﺑﺮ ھﻮﯾﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ«،
»ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺟﺰاء در ﯾﮏ ھﻮﯾﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ«» .ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوھﺎ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻣﻨﺘﺠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آنھﺎﺳﺖ» «.ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﺣﺮﮐﺖ در راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت و زﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ« ١ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﯽ
ﮐﺮدن اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻦ.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر درﺑﺎره ﺑﻌﺜﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ از اﺻﻮل دﯾﻦ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ در ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد از آن ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی »ﺑﻌﺜﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ ،ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺎت،
و ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ« .اﮔﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮدن اﺟﺰاء ﻧﻈﺎم ،ﺑﻌﺜﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﻌﺜﺖ اﺳﺖ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ
ادﻏﺎﻣﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،و رواﺑﻄﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ در
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد ...در ﯾﮏ ﮐﻼم ،رھﺮو راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
٢
ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازیھﺎ ﺑﺎ ھﺪف درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﻣﺘﺪاد ھﻤﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻦ را ﺑﺮای ﺳﻮق دادن آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺒﺎرزه و اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﮫﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد آن در ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺎرزه و اﻧﻘﻼب .ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮدن اﺟﺰاء و ھﻮﯾﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺑﻌﺜﺖ ھﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﯿﺮوی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ادﻏﺎﻣﺸﺎن ﺻﺪدرﺻﺪ اﺳﺖ.

 -١روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ص۸ـ.۱۰
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۲
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ »اﺳﻼم ﻧﻈﺎﻣﯽ َ
ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎم اﺳﺖ« ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺜﺖ ھﻢ »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ ﺷﺮک و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
١
اﺳﺎرت ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ ،و ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻋﺪل اﺳﺖ«.
اﻣﺎ اﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ »اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻗﻮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ،و اﻣﺎﻣﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ«» .اﻣﺎﻣﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻌﺜﺖ و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ«؛ ﻋﺪل
ھﻢ »راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺪل راه ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ« و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »اﻣﺎﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮫﺖ رھﺒﺮیاش
وﺻﻮل ﺑﻪ ھﻮﯾﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،و ﻣﺴﯿﺮش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺪل اﺳﺖ؛ و اﻣﺎﻣﺖ ﺷﺮک،
٢
ﺟﮫﺖ رھﺒﺮیاش ﺑﻪ ھﻮﯾﺖھﺎی ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ«.
ﻣﻌﺎد ھﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی اﺟﺰاء و ﭘﺎداش اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ »ھﺮ
ﭘﺪﯾﺪهای در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﻄﺮت ﺧﻮد در ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و ھﺪف آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.
در ﺗﺮﮐﯿﺐ و در ھﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ھﺪف ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی زﻧﺪهﺗﺮ و ﭘﺮدوامﺗﺮ اﺳﺖ .از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﮔﯿﺮودار راﺑﻄﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ھﻢ از ﮐﺎرﻣﺎﯾﮥ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﻮﯾﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن اﻓﺰوده
ﻣﯽﮔﺮدد و درﺟﮥ ﻣﺮگ ﭘﺬﯾﺮیﺷﺎن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ....در آن اﻧﻘﻼب آﺧﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺧﺮﯾﻦ ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،وﺻﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ
٣
ھﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎد ،ﻣﯿﻌﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﺠﻠﯽ ﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳﺖ«.
ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺜﺖ داﺋﻤﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻣﺎﻣﺖ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
دﯾﮕﺮ ﺗﻼش او را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽ ،در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .از ﻧﻈﺮ او ﺑﻌﺜﺖ داﺋﻤﯽ ،ھﻤﺎن اﻧﻘﻼب آزادﯾﺒﺨﺶ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎزی
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن راﯾﺞ دھﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ وی در ﮔﻔﺘﺎر )در روش( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺠﺎھﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
داﯾﻤﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻮﯾﺖ« .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪود ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺮآﻧﯽ وی ﻧﯿﺰ ﮔﻪﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر دور و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭘﺮت و ﭘﻼﺳﺖ .وی درﺑﺎرۀ آﯾﮥ
َۡ ُ ُ ۡ
ج َر أ َ َم َ
�� ُن ِ�َ ۡف ُ
ٱ� َ ٰ
ام ُهۥ] ﴾٥اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ] .[۵ :ﺳﻮرۀ ﻗﯿﺎﻣﺖ[ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻧﺴﺎن
﴿بل ي ِر�د ِ
 -١ھﻤﺎن ،ص ۱۳ـ .۱۴
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۲۰
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۲۴

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۴۹

ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ
ھﻤﭽﻮن ﺑﻌﺜﺖ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎ در آن ﻧﻈﺎم راه
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ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺟﻮﯾﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪی ھﺴﺘﯿﻢ .ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :بل يرِ�د ِ
َ
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ام ُهۥ ١ ﴾٥ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی درﺑﺎره آﯾﻪ ﴿� �قف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ
ۡ
عِل ٌ ۚم﴾ ]اﻹﺳﺮاء .[۳۶ :ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاری ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﺮو ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﻦ!
َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ
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َ
ﻋﺒﺎدت ھﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در آﯾﮥ ﴿وٱ�بد ر�ك ح ٰ
� يأ�ِيك ٱ�قِ�] ﴾٩٩اﻟﺤﺠﺮ.[۹۹ :
ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰرگ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺎ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺳﻨﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
٢
ﺧﺪاﺳﺖ .ﺧﺪا آدم را ﻣﺒﺎرز آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﺳﺘﺎد«.
۱۴ـ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی و ﺷﻬﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﻏﻠﻮ ،دو ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای دراز داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﮥ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد اﻣﺎﻣﺎن† ﻣﯽرﺳﺪ ٣ .ھﺮﮐﺪام از ﻃﺮﻓﺪاران دو
ﮔﺮوه ،آﺛﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در آنھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻼکھﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﻏﻠﻮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و روشھﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﻣﺴﺄﻟﻪ و ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ آن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪه ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﺰاعھﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﺰاع ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻋﻢ از اﻋﺘﺪال و ﺗﻔﺮﯾﻂ ،ﻧﺰاع اﺧﺒﺎری و اﺻﻮﻟﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آن اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻣﻦ
ﻣﯽزده اﺳﺖ .ﻧﮕﺮشھﺎی ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ از دﯾﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮕﺮهھﺎی درﺳﺖ
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮده ،ﺑﺮ داﻣﻨﮥ آن ﻧﺰاع ﻣﯽاﻓﺰوده
اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ھﻤﺎنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد رﻧﮓ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی ـ
ﺻﻔﻮی ﺑﻪ آن داد ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﭼﻨﺪان واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ داﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد.

 -١اﺻﻮل راھﻨﻤﺎ و ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۱۰۶
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۷۴
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ) ،اﻣﺮﯾﮑﺎ (۱۳۷۴ ،ﺑﺨﺶ دوم :ﻏﻠﻮ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ،راه
ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺻﺺ ۲۷ـ .۷۳
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﻗﺎﻟﺐ ،و اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻓﮑﺮی اﯾﺮان در آن دوره و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
داﺧﻞ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ و واﮐﻨﺶھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﭘﯽ آورد.
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی روز اول ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۰۲در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ﭘﺪرش ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﮐﺸﺎورز و ﺻﺎﺣﺐ ﭼﮫﺎرده ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ دوازدھﻤﯿﻦ
آن ﺑﻮد .ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪی ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﮔﺬراﻧﺪ و از ﺳﺎل ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی رﻓﺎﻗﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ وی دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .وی در ﺳﺎل  ۱۳۱۸در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﻨﯽ و ﻣﻄﻮل ،اﺳﺘﺎد ﺑﻮد .در ﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری از
ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﮔﺮدی وی را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﻮد وی در ﻗﻢ ﭘﺎی درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﯽرﻓﺖ و در ﺿﻤﻦ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﺑﻮد .ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۲ﮐﻪ درﮐﻨﺎر دهھﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼی وﻗﺖ
ﺣﻮزه ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس رﺳﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻢ درس
ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽداد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺑﻪ ﭘﮋوھﺶ و ﻧﮕﺎرش ھﻢ روی آورد و زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻣﺠﻼت ﺣﻮزوی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم زد .درس ﺗﻔﺴﯿﺮی ھﻢ از ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﺘﺎب ﺟﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد .از ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺧﺎص ﺿﺪ
ﻏﻠﻮی داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺸﻪھﺎی آن ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ
ھﺴﺖ ،وی و ھﻤﺸﮫﺮی او آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ھﺮدو ﺑﯿﺶ وﮐﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪ ﻏﺎﻟﯽ را داﺷﺘﻨﺪ،
ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﺛﺎری ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ .ﻋﻼﺋﻖ ﻓﮑﺮی او در ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ وی
آن را ﻏﻠﻮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻮ،
درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻏﺎﻟﯿﺎن در دﯾﻦ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﺗﮫﺮان (۱۳۸۴ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درسھﺎی دوران
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻨﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی وی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
وی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪل ﻓﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ـ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺤﺜﯽ ھﻢ درﺑﺎره ﻃﮫﺎرت آب از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﭘﮋوھﺸﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻘﮫﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ او در ﺳﺎل  ۱۳۴۷در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎرف ﺟﻌﻔﺮی
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد در ھﻔﺖ ﺳﺎل آن را
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ،ﮔﻮﯾﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد ﺻﻠﺢ و دﻓﺎع ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ١ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۴۹ﺑﻮد .ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻀﻼی دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ :آﯾﺎت
ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ٢ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻌﺪ از
اﻋﺘﺮاض ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاض آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻢ ﺳﺨﺖ از ﺗﻘﺮﯾﻆ ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﺮد ٣ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ،و رواﻧﯽ ﻗﻠﻢ ،و
ﺳﺒﮏ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ و اﺑﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺮﯾﻆ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ...و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺳﺆال اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ روش ﮐﺘﺎب ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪهای از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و رﻓﻘﺎی ﻣﺤﺘﺮم ـ داﻣﺖ
اﻓﺎﺿﺎﺗﮫﻢ ـ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮد
ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺤﺎث و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺿﯿﻪ در
اﻃﺮاف ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ÷ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
اﻓﮑﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮده،
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﺼﻮره را ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و

 -١ﺧﺎﻃﺮات دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ص ۱۲۱ـ .۱۲۲
 -٢ﻣﺘﻦ ﺗﻘﺮﯾﻆ اﯾﻦ ﺑﻮد:ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﯿﺎم ﻣﻘﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺪون
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ آن را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪم و ﻟﺬت ﺑﺮدم و اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدم) .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻘﺮﯾﻆ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺑﺮﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎرم رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ
 ۱۳۹۰ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ ﻧﺰد آﻗﺎی ﻓﺎﮐﺮ( .آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﻆ
داﻣﻨﻪ ﺳﺮوﺻﺪا را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪھﺎ آﻗﺎی ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن آن اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎی اﺑﻮذر ﺑﯿﺪار(.
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص.۲۶
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ« ١ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻮزه ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ٢ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ
ﻧﺠﻔﯽ ٣ ،ﺑﺎ آن از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درآﻣﺪه و آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در رد ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .آﻗﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻼب
ﻣﻌﺘﺮض اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اھﺎﻧﺖ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ در ﺧﺎﻧﮥ آﻗﺎی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎب را آورد ﻧﺰد ﻣﻦ و اﺟﺎزه
ﭼﺎپ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪم ،دﯾﺪم ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪادم .ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
آﻗﺎی ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺎپ ﻧﮑﻦ ،ﭼﺎپ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺻﻼح ﻧﺪاﻧﺴﺖ.
وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﭼﺎپ ﮐﺮده ،ھﺮﮐﺲ ﻣﻘﻠﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
٤
ﺑﺨﻮاﻧﺪ«.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮫﺮ ﻗﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ
آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ٥ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از
ﺻﺎﻟﺤﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ده ﺷﺐ در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎواک ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ
ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او ،از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دﻋﻮت
٦
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮕﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺘﻪای
در ﻇﺎھﺮ ﺑﺪﯾﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ

 -١ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ص.۱۸۹
 -٢ﯾﺎران اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۲ص ۱۱۴ـ  ۱۱۵درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص ۱۱۸ـ  .۱۱۹اﺳﻨﺎد ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻢ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ،ص ۱۹۱ـ .۱۹۲
 -٤زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص ۱۲۰ـ .۴۰۸ ،۱۲۱
 -٥آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات ،ص ۲۴۱ـ .۲۴۲
 -٦ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،ج  ،۲ص .۲۴۴

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﺘﺎب ،در ﻣﺒﺤﺚ ھﺪف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ از ﻗﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
١

ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ در ﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ ،آﻧﺎن ﺑﻪ دﻓﺎع از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ را
ھﻢ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی و
ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺷﻌﺎر ﺑﺪھﻨﺪ ٢ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و او را در ﺗﺤﺮﯾﮏ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎواک آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی اﯾﻦ
٣
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
 -١ﺑﺎرھﺎ دراﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،داﺳﺘﺎن ﮐﺮﺑﻼ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻗﺪری دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷
ﻗﺼﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮی و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎﺑﺮه را داﺷﺖ .ﺿﻤﻦ آن ﻣﺒﺤﺚ ،از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪھﺂل
اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻘﻖ آن ھﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و
ھﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﺴﺄﻟﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮ
ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﺑﻮدﻧﺪ وآﻧﭽﻪ اﻋﺘﺮاضھﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﻧﮑﺘﻪ دوم
ﺑﻮد ﻧﻪ اول .اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب »ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺳﺮار ﮐﺮﺑﻼ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۹ش ﭼﺎپ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻨﻮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻗﺼﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪاﺷﺖ«
)ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺳﺮار ﮐﺮﺑﻼ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ۱۳۱۹ ،ش ،ص ۱۰۳ـ (۱۱۴
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﻮد.
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۲۲
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۲۰۴ـ  .۲۰۵ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی درﺑﺎره
ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ :ص ۲۰۹ـ  .۲۱۲اﯾﻦ ﮔﺰاش ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻻت ﭼﺎﻗﻮﮐﺶ ﺷﺐ در ﻣﻨﺰل وی رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ )و اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ
دﻋﻮی آن ﮔﺮوه ،ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺎﻗﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ داﺷﺖ و
آن ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدن آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در
ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن در  ۱۲دی  (۸۹ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﮐﻪ او را از ﺣﻮزه ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رد
ﮐﺮده آنھﺎ را ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ در ﻋﺮاق ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ آن ھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺎم و داﯾﺮه آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻣﺆﻟﻒ از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺧﺒﺮ از ﺷﮫﺎدت ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﺎدت در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،از آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺳﻮی ﺟﻨﺎحھﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺰﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪف اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ÷ و ﺑﺤﺚ از ﻋﻠﻢ اﻣﺎم ﻣﻄﺮح و ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ھﺮدو ﺟﮫﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی در زﻣﯿﻨﻪ ﻏﻠﻮ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ او روی
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﻣﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺮﯾﻆ دو ﺗﻦ از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب) ،و
ھﻤﺰﻣﺎن ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد( ﺳﻨﺘﯽھﺎی ﺣﻮزوی را ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻗﺮار داد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻋﻤﯿﻖﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻨﺎن ،ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮش ھﻢ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎور ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻮد ،ﻓﺮاھﻢ
ﺑﻮد ،آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻗﺎی ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻮﯾﺴﯽ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ

ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺟﻮری واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﻣﺤﺮک و
ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎج آﻗﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دوﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .دﻓﻌﻪ
اول ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ دﮐﺘﺮ ھﺎدی ،ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ ،ﻣﻮﺳﻮی
ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ھﺎدی ﺳﺨﻨﺮان آﻧﺎن ﺑﻮد و
در ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺶ روی ﻋﺪم اھﻠﯿﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ )ﻓﺮزﻧﺪان آﻗﺎﯾﺎن
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺮﻋﺸﯽ و ﺧﻮاﻧﺴﺎری( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دﻓﻌﻪ دوم ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﻮی ﺑﻮد ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ھﻢ ھﻤﺮاھﺸﺎن ﺑﻮد .ﺳﯿﺪ درﭼﻪای اﺑﺘﺪا
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و از ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی در ﺗﺒﻌﯿﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد )ﻇﺎھﺮا
ﺳﺎواک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد( .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪی ﮐﺮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ وﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮد! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎری ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪھﺎ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﺑﺎر اول ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،آﻗﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ روز ﺑﻌﺪ در درس اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻌﺮض اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺸﺪه و آراﻣﺶ در ﺣﻮزه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎواک ﺳﻌﯽ در
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری داﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﺘﺎب ،ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن اﻧﻘﻼب و راه و ھﺪف اﻣﺎم ﺷﺪ ١ .ﺷﻤﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎ ھﻢ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ وارد ﻧﺸﻮد،
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﻔﻈﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺼﻮر اﯾﻨﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪن آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮﺑﯿﺪن آﻧﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﻮﺑﯿﺪن اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در ھﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﺧﻮد ،از ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ٢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وھﺎﺑﯿﺖ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،اﻧﺪﮐﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اواﺋﻞ ﺳﺎل ،۵۶ﺷﺨﺼﯽ از آﻗﺎی اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت دارد ،آﯾﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻗﻮل
ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺪهای زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮام وھﺎﺑﯽﮔﺮی
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ
اﺳﺮار ﺑﺎ وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،آﻧﺎن در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ
و ﻋﺪهای از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه دادهاﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ آﻗﺎ ﻋﺮض ﮐﯿﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﮫﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﻦ در
ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راﺣﺖﺗﺮ از ﻗﻢ ﺑﻮدم .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺨﺖ در اذﯾﺖ و آزار اﯾﻦ ﻋﺪه وھﺎﺑﯽ
ﻣﺴﻠﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺪهای ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺮوﯾﺞ از ﻣﺮام وھﺎﺑﯽﮔﺮی ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آﻗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻄﻮف دارﻧﺪ «.ﺳﺎواک در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادی ﺗﺮوﯾﺞ وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺘﺎب
٣
ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ )اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ،از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان اﻧﻘﻼﺑﯽ وی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺎم
اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻧﮑﺘﻪ اول ﯾﻌﻨﯽ ھﺪف اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ÷ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﻣﺎم .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از ﺟﻨﺎح ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع از ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪای
 -١ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص.۹۹
 -٢ھﻤﺎن ،ص .۱۰۰
 -٣ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ص ۳۷۰ـ .۳۷۱
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮای از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﮐﺮدن اﻣﺎم و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﮫﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ دو
ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .داﻣﻨﮥ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺷﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و وی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﺮده ﻧﻮﺷﺖ »از
١
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺗﺎروﻣﺎر ﮐﻨﯿﺪ«.
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﻘﺪھﺎی آن از ﺳﻮی ﺳﺎواک و ﺗﻮزﯾﻊ آنھﺎ وﺳﯿﻠﻪای
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﺑﻮد ٢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۵۰آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ
از اﺳﺘﻮاﻧﻪھﺎی اﺳﺘﻮار در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﻗﺼﺪ داﺷﺖ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ھﻮاداران اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎه »ﻧﻮﮐﺮان
ﺧﻤﯿﻨﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﻢ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻃﻼب اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و از
ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎواک در ﺻﺪد ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ
)ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ( ﻋﻠﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ھﺪف ﺗﻀﻌﯿﻒ او ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر و
٣
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه در اﻃﺮاف آن ﺑﻮد ،و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎری آﻟﻮده ﺑﻪ آن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﮑﻮت اﻣﺎم ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎی اﯾﺮان
از روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﮐﺘﺎب دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺷﻤﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻮھﻢ آﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎ از ﮐﺘﺎب دﻓﺎع ﮐﺮده و در ﺻﺪد ﮔﺴﺘﺮش
 -١ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۶۷
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص  ۴۱۳ﮔﺰارش ﻣﻘﺪم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره ﺳﻮم ﺳﺎواک اﯾﻦ
اﺳﺖ :ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﮫﺮان رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﻗﻢ در ص  .۴۱۴آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی راد ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ )ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰی( ﺑﻮدم ،ﺳﺎواﮐﯽھﺎ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ رﯾﺨﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﺣﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺪه
ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ،آن را
)ﺣﻴﻠﺔ اﳌﺘﻘﲔ( را ﺑﺨﻮان .ھﻤﺎن ﻓﺮد ﭘﺲ از ﻧﺎﺳﺰاھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺧﻮﻧﺪھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد.
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۲۰ـ.۲۱

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وھﺎﺑﯽ در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ھﻢ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ روﯾﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
١
ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ »ﯾﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎواک ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ« ﻧﻮﺷﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ از ﺳﺎواک ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ
َ
ﻓﺮاﻧﮕﺮ اﻣﺎم در آن ﺑﺮھﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺑﻌﺎد دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ آن درآﻣﯿﺰد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ِ
ﺑﻮد ،ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم
٢
ﮐﺮدن روﺣﺎﻧﯿﻮن در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺻﻮرت ﻣﯽداد.

 -١در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺟﻨﮓ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن
آﺗﺶ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ آﻣﺪه )در ﭼﺎپ ﺳﻮم
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻮی و اﺻﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در آن روز وﺟﻮد داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻓﺘﻨﻪ و وادار ﮐﺮدن ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و
ﺳﮑﻮت .از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻦ و آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ھﺮدو ﺑﺎ
ﮐﺘﺎب و ﻣﺆﻟﻔﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﻼشھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﻢ و
ﻣﻼﻗﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﺎ آل ﻃﺎھﺎ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﻗﻢ ﺑﻮد ،و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ در آن آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی آل ﻃﺎھﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻮ ﺗﮫﺮان ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ھﻢ ﺟﻮ ﺗﮫﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻢ .آﻗﺎی آل ﻃﺎھﺎ اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺟﮫﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ذھﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .اﻣﺎ روزی آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﺑﻮ
ﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺷﺮح ﮐﺮد و ذھﻨﯿﺖ ﻣﻦ را ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی آل ﻃﺎھﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯿﺎﻧﻪ ھﻢ داﺷﺖ و ﻣﺜﻼ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺸﻮد ،او را در ﺧﻂ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﻣﺎم در ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ،ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ درﺳﺖ ﺷﺪ »ﺷﮫﯿﺪﺟﺎوﯾﺪ« آﻗﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮی ،آن
ﻣﻨﺒﺮی ،آن ﻣﻨﺒﺮی آن ﻣﺤﺮاب ،آن ﻣﺤﺮاب ،در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ھﻤﮥ ﺣﺮفھﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮد.
ﺷﮫﯿﺪﺟﺎوﯾﺪ ﭼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر داد ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮای ﭼﯽ؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻗﻮهھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﮏ وﻗﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﺎواک ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﺟﮫﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ ١ .ﻃﺒﻌﺎ دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ ردﯾﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺰﻣﺎن
داده ﻣﯽﺷﺪ ٢ .ﺳﺎواک در ﮔﺰارﺷﯽ ھﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن درﮔﯿﺮی دو ﮔﺮوه ﻃﺮﻓﺪار و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح ﻣﻮﺟﻮد درﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ً
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪوا دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
٣
ﻣﻮﺟﻮد داﻣﻦ زده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻻزم را ﻧﻤﻮد.
در ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﺳﺎواک آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﻣﻮرد
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻃﺮﻓﯿﻦ )ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ( ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداریھﺎی ﻻزم از اﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺴﺐ
ﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ٤ «.ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﻃﻼب،
دﻓﺎع از ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺎع از ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ـ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ـ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻓﻀﻼی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺣﻮزه ،ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ردﯾﮥ آﻗﺎی ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﺮﺣﻮم اﺷﺮاﻗﯽ ـ داﻣﺎد ﻣﺮﺣﻮم
اﻣﺎم ـ اﺷﺎره ﮐﺮد ٥ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﯾﺎم در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮﺿﻊ ﺳﮑﻮت
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روزھﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم درس اﻣﺎم در
٦
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺰل ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ را ﻣﻄﺮح و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﮐﺮده ،ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻣﺎ ھﻢ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ روز و از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  ،۸ص  ۵۳۳اﻣﺎم در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را
اراﺋﻪ دادﻧﺪ :ھﻤﺎن ،ج  ،۴ص ۲۳۶؛ ج  ،۷ص ۴۰۹؛ ج  ،۸ص  ۴۶۰اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم
درﺑﺎره دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آن را از ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ.
 -١زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص۴۱۳ـ .۴۱۴
 -٢ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ج  ،۱ص .۵۵۱
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص ۴۲۸ ،۱۲۰ـ .۴۲۹
 -٤زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ص.۱۲۱
 -٥آﻗﺎی ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ )در آذر  (۸۹از ﻗﻮل ﺣﺴﻦ آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ
آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﻗﺎ ﻧﺸﻮد.
 -٦ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص .۱۰۱

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
رﻓﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن دوﺋﯿﺖ وﺗﻨﺪی
١
ﺟﺪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺮدن ﻧﮫﻀﺖ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ در اﻧﻘﻼب ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد در ﺑﺎب ﺷﮫﺎدت و ﻃﺮح ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪف اﺻﻠﯽ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ÷ در اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ٢ .ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺎه ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮن ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ« ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﺮم ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل  ۵۷ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎرض ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۱ص .۳۰۶
 -٢آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻃﻒ ـ ﻓﺼﻞ
آﺧﺮ و ﻣﺒﺴﻮط ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم ـ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ﺷﮫﺎدت« او ھﻢ ﭘﺲ از ﭼﺎپ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۴۹اﺳﺖ .ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ھﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮫﺎدت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
اﻋﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ .در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻃﻒ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء راھﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و اﻗﺪاﻣﯽ و ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دو
راھﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد .راه دوم ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪن اﻣﺎم÷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺎم÷ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﭼﻪ ،آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎر
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮآن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد و آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ را در اﻧﺘﮫﺎی ھﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﺷﺮح دادهاﯾﻢ.
ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺑﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﺋﻤﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎم را ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ آﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻋﺘﺮت از ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ،ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ را
دﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺮده ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
رﻣﻞ و اﺳﻄﺮﻻب ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎد او را رد ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﺪرش اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ از او
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮕﯿﺮد .اﺳﺘﺎد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻧﮕﺸﺘﺮی در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻞ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﻣﻞ و اﺳﻄﺮﻻب ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ﻣﺤﺼﻞ ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﺶ درﺳﺖ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:ﻣﺪور اﺳﺖ اﯾﻦ ھﻢ درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:ﺳﻨﮓ
آﺳﯿﺎب .آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ھﻢ از ھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ.

۱۲۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

در ﺑﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﺷﮫﺎدت« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ھﺮدو از ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻤﺂ ل ھﺮدو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻧﮫﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ١ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮی و
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب
را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ
 -١در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دوره ﻗﺎﺟﺎر و
ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ،در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دهھﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ازﺳﻮژهھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم و ﺟﺰ آن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ،آ ت اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻧﻮع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻧﻤﻮده در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۱/۳/۲۴ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﻣﺮداﻧﮥ ﺧﻮد در راه آزادی ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ﻓﺎﻣﯿﻞ
ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ از روی ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ھﺮ
ﺳﺎل ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻓﺮﯾﺎد وای ﺣﺴﯿﻦ وای ﺣﺴﯿﻦ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ و ھﺪف
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ـ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻓﺮق و ﺗﻦ
ﺧﻮد زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،زﻧﺠﯿﺮھﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮق و ھﯿﮑﻞ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و
ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻧﺠﯿﺮھﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮق ﯾﺰﯾﺪھﺎ و ﻣﻌﺎوﯾﻪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺪر اﻣﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﺮق
ﺧﻮدﺗﺎن .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۱ص ۱۸۶ـ  .۱۸۷ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۸/۱۲/۲۸در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد÷ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺻﻐﺮی( در ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و ﺟﮫﺎد در راه اﺳﻼم راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭼﻮن در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺷﻤﺮد و اﻻن ھﻢ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ دوﻟﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام را از ھﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺮد ﻧﺪارﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺮد داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻼل و
ﺣﺮام در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ...و ﺿﻤﻦ دﻋﺎ اﻓﺰود :ﺧﺪا ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻨﯽ را در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ص  ۳۰۶ـ .۳۰۷
ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﺷﺎه را ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮد وﺣﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آزادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺒﺮان ﺧﻮاﺑﺶ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آزادﻣﻨﺶﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﺎن ،ص  .۳۷۱در
اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ھﻢ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران
اﻣﺎم ...ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ج  ،۱ص ۳۰۸ـ  .۳۱۱وی در ﻣﻮردی ﮔﻔﺖ:اﻣﺮوز ﻣﺮدم را ﺳﺮﮔﺮم ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و
ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻞ دﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ) .ھﻤﺎن ،ص .(۳۷۰

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺮدن ﻧﮫﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ،ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻧﺘﻘﺎدات دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در
آﺛﺎری ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وارد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ھﻢ در آن روزﮔﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺳﺎواک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وآن
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،آن ھﻢ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻪ :ﻣﺮﺗﺒﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻗﯿﺎم )آﻗﺎی( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﺮام
روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال داده ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد )ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ( ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮآﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از )اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ ١ .اﯾﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ھﺪف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ از ﻗﯿﺎم ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ھﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺳﺎل  ۴۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ـ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﮫﯿﺪ
٢
ﺟﺎوﯾﺪ ـ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎواک اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آن را ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎواک ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮی
ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ اوﻻ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدن ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ )اﻣﺎم(
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻣﺮی ﻧﺎﺟﻮر و ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اذھﺎن ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﮑﺘﻪ
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اذھﺎن ﻣﺆﻣﯿﻨﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
اﯾﻦ ھﻢ ﻟﻄﻤﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻧﮫﻀﺖ )آﻗﺎی( ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮم آﻧﮑﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺟﺎﻟﺐ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﮐﻪ آن را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از وھﺎﺑﯽھﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ھﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎواک ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﻼ

 -١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۷ص .۲۴۶
 -٢اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۷ص .۲۴۷
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻧﺤﺮاف )آﻗﺎی( ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺮﻓﺪاران وی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ را
ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ﭼﻮن ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻮده ﻣﺮدم و اﮐﺜﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن و
ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی و دﯾﮕﺮ ﻗﺘﻞھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﮫﺪرﯾﺠﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻟﻄﻤﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ اداره ﺳﻮم ﺳﺎواک ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺎپ و
١
ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۴۹و  ۱۳۵۰ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ و روﺿﻪای ﻗﻢ ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﭼﮫﺮهھﺎی زﯾﺎدی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮔﺎه از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﺮاﯾﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وھﺎﺑﯽ از آنھﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﺣﯽ
درﺑﺎره آن دادﯾﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮد در
ﻃﺒﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ق  ۱۳۵۲ /ش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ
ﻧﻮﺷﺖ ،از اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺖ» :اﺧﯿﺮا
در ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان و اﺻﻔﮫﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ،اﺗﮫﺎم ﺳﻨﯽﮔﺮی و وھﺎﺑﯽﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼی ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎ اﻓﺘﺎده و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
داﯾﻪھﺎی ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ از ﻣﺎدر ھﻢ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ دﻓﺎع از وﻻﯾﺖ و ﺗﺸﯿﻊ ،ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ
و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ٢ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻮیﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺷﺒﻪ وھﺎﺑﯽ ،ﻧﺎمھﺎی از اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎره
رﺳﯿﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﺴﯽ در زﻧﺪان ﺑﻪ او داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
آن را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ »ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ زﯾﺮ ﺗﺸﮏ و آن را ﺑﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮوز ﻧﺪادم و ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺖ ا ﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻄﻮر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ٣ «.ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص .۱۰۴
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﯾﺶ وﻻﯾﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﭘﺪﯾﺪ آورد؛ ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺜﻞ اﺻﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رد ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،در ﺷﻤﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻨﺎم آن
وﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺷﺎره ﮐﺮد :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺘﻦ دو ﺻﻔﺤﻪای ،ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ اﻣﺎم؛  ١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﺮﺣﻮم اﺷﺮاﻗﯽ در ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺪاران وﺣﯽ؛ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﮫﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب
ﺳﺎﻻر ﺷﮫﯿﺪان ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷؛ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی در ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ )و ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن و دﯾﮕﺮان را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ( .ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ آ ﮔﺎه ،ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻘﺪ وی را در اﯾﻦ
اواﺧﺮ ،ﺿﻤﯿﻤﮥ ﭼﺎپھﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ آﺛﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی اﺳﺘﺎدی در رد
ﺑﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ :ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﻣﻮﺳﻮی
)اﺻﻔﮫﺎن ـ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻋﻤﺎد زاده ـ در  ۴۸ﺻﻔﺤﻪ( ،ﺟﺰوۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻣﯽ
)ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺟﺰءدوم ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ وی( ،ﺣﺴﯿﻦ و ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮت ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ )اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎل  ،(۱۳۵۱ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﯿﺎم ﻣﻘﺪس ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻗﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
اﺷﻌﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ آل ﻃﻪ( ،راه ﺳﻮم ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ )ﻗﻢ،
 ،۱۳۹۱در  ۱۲۸ﺻﻔﺤﻪ( ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زاھﺪی ﻗﻤﯽ )ﻗﻢ،۱۳۵۰ ،
۵۶ص( ،اﻓﺴﺎﻧﮥ ﮐﺘﺎب )ﻧﻘﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ( ﻋﻄﺎﺋﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ )ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ۴۴۰
ﺻﻔﺤﻪای او( ،دﻓﺎع از ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری )ﻗﻢ ۶۳۰ص( ،ﺟﻮاب او از ﮐﺘﺎب او
)ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻟﻨﮕﺮودی )۲۸۸ص( ،ﮐﺘﺎب ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﺮا ﺻﺪا
درآورد )ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎه اﺷﺘﮫﺎردی )۴۴۰ص( ،ﺳﺎﻻر ﺷﮫﯿﺪان ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ

 -١ﻣﺘﻦ آنھﺎ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در :داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ،ص  ۱۸۳ـ .۱۸۸
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺣﻤﺪ ﻓﮫﺮی )۴۰۲ص( ،ﭘﺎﺳﺪاران وﺣﯽ ،ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮاﻗﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ)۴۵۶ص( ،ﺷﮫﯿﺪ آ ﮔﺎه ،ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ )ﻗﻢ۱۳۹۳ ،ق( .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی
١
درﺑﺎره ھﺮﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰوه ﮐﻮﭼﮑﯽ را ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﺪۀ ﮔﺸﻮده )ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺒﻮری ﻗﻤﯽ )ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﺷﺎن( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود.
در ﺟﺮﯾﺎن اوجﮔﯿﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ،آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺎر ﺧﻮد زد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی را ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر آن ﮐﺘﺎب اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .وی در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ از ﻗﻮل ﻣﻄﮫﺮی آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﻧﺘﺸﺎر ،ﮐﺘﺎب را دﯾﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر آن
اﻃﻼﻋﯿﻪ ،آﻗﺎی ﻣﻄﮫﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺤﺚ از ﻋﺎﺷﻮرا را ﺑﻪ
٢
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیھﺎی او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ در ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺪھﺎ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۵۵ش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ۱۳۲ﻧﻮار درس ﺑﻮد ﮐﻪ وی
ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رژﯾﻢ

 -١ﺣﺘﯽ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﮫﺪویراد از ﻗﻮل
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﻦ درآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ﺑﻮدم آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﮐﻪ ھﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،در ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪم .ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺪه آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎدر را ﺧﻮب دﯾﺪﯾﺪ
و ﺧﻮب ھﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺤﺚ ﺷﻤﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺤﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ از آنھﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪام )ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ( ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﮑﺮھﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ،ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺪاری
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮑﻮﺑﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮات را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﮏ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺰن ﺗﻮی ﺳﺮ ﻣﻦ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ دﺷﻤﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
وﻗﺘﺶ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺘﮏ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 -٢ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص .۱۰۳

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۶۵

ﭘﮫﻠﻮی ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از آن ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم راه اﻋﺘﺪال و ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻈﻠﻮم
١
ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺎزۀ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﻧﻘﺪھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﺴﺨﻪای از ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺑﺮای ﻧﻘﺪھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺎﺷﺖ .آﻗﺎی
ﯾﺰدی ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،را ﺑﻪ رد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﺧﺘﺼﺎص داد ٢ .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزﺗﺎبھﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ در
ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی آل ﻃﻪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه و راه اﻓﺘﺎد ٣ .آﻗﺎی ﯾﺰدی ﻣﺘﻨﯽ را از آﻗﺎی
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ ﺑﻮده و آن را در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ
وﻋﺎظ ﻗﻢ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﺶ ﻣﺆﺛﺮ
٤
ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از وﻋﺎظ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از آﺛﺎری ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دھﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺗﻼش وی در ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ از ﺗﻼش ﻣﺆﻟﻒ در ﭘﺮھﯿﺰ از
ﺗﻮﺻﯿﻒھﺎی ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﮥ ﮐﺮﺑﻼ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ اﻣﺎم ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ و اﻋﺘﻘﺎد در
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮده ،اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ
»آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رد و اﻧﮑﺎرش ،ﺷﺎﯾﺪ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول ﺷﯿﻌﻪ در

 -١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص ۱۸۴ـ ) ۱۸۵اﺧﯿﺮا ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ھﻤﺎن
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﮥ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﯾﺎ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻏﻠﻮ« ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﺶ ،در ﻗﻢ ـ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا ـ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ( .درﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻤﯿﺰان ﻓﺮھﻨﮓ و
ھﻨﺮ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ص .۵۷۹
 -٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ص ۲۲۹ـ .۲۳۰
 -٣اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺒﺮیھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻓﺮاوان ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ در
ﺳﻨﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎری از ﻣﻨﺒﺮیھﺎی ﻗﻢ ،ﻣﺘﻨﯽ را ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و وی ھﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص .۱۷
 -٤ھﻤﺎن ،ص.۲۳۴
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻃﻮﺳﯽ و ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق( ﺳﺎزﮔﺎر
١
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺘﺎب ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻗﮫﺪرﯾﺠﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص
ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و در ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺪ .ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ را ﻧﻮﺷﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی از آن دﻓﺎع ﮐﺮد ،ﺑﺮادر ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ داﻣﺎد
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد ،ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﮔﺮوه ھﺪﻓﯽھﺎ را درﺳﺖ ﮐﺮد ،ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮد ،ﮔﺮوه ھﺪﻓﯽھﺎ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرش را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ .در
ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی آن زﻣﺎن ھﻢ از ﺳﻮی ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ھﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﻣﯽﺷﺪ :ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ،ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ٢ .و اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺎﺟﺮا اﺑﻌﺎد
ﺗﺎزهای ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ دھﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ
ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد؛ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ٣ .اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﮑﺮی
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮕﺮشھﺎی راﯾﺞ در ﺣﻮزه ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﭼﭗ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺿﺪ ﻏﺎﻟﯽ ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺣﺮﮐﺖ و در رأس آنھﺎ
ھﺎﺷﻤﯽ ،ﭼﻨﺪان وﻓﺎدار ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻓﮑﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ َ
ﻣﻠﮫﻢ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در زﻧﺪان ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ھﺎﺷﻤﯽ ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮده ،درﺑﺎره او
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ آراء و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ داﺷﺖ و ﭼﻮن از ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ذھﻨﯽ او و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ واﻗﻒ ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﮐﻪ ﻋﺪم اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی

 -١اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ص ۳۳۴ـ.۳۳۵
 -٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ،ج  ،۱۷ص .۲۳۹
 -٣ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،ص .۲۳

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ

۱۲۶۷

ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺻﯿﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ،او ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن را
١
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن راه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ.
ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ  ٢ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻏﺮوی از رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
در ﺷﯿﻌﻪ ،در ﺷﮫﺮ اﺻﻔﮫﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﻮﺧﺘﻪھﺎﯾﺶ از ﻣﺤﻔﻞ ھﻤﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺿﻮح ،در ﻣﺤﻔﻠﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﯽ زده ﺑﻮده ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﺪ ٣ .ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻏﺮوی ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد و آﻧﺎن وی را ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺪر دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﮕﻮﯾﺪ .وی ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی را ﮐﻪ در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۵۵اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،از آن روی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر وی ،اﻓﮑﺎر
٤
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻏﺮوی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی  ،٥درﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن وی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ھﺪﻓﯽھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ١ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در
 -١ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،ص .۱۰۴
 -٢وی و ﺑﺮادرش ھﺎدی از ﻃﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،اھﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪان
ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺎدی داﻣﺎد آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪان ﺑﻮده و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ
در دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۵۴
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص .(۲۷۱
 -٣وی در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،ج  ،۱ص ۴۲ـ.۴۴
در ص ۴۰ـ ۴۱ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻏﺮوی از زﺑﺎن ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،ھﺮﭼﻨﺪ
ﻣﻨﺒﻊ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻨﯽ زده اﺻﻔﮫﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در ﺷﮫﺮ ﻧﺎﺋﯿﻦ در
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺸﯽ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ را در ﺑﺮدارد .ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﻧﯿﺰ در اﺣﺘﺮاز اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ھﻤﺎن ،ص ۴۶ـ .۴۷آن زﻣﺎن ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻏﺮوی ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ در اﺻﻔﮫﺎن درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺷﺎﺧﮥ ﭼﭗ روی اﻓﺮاﻃﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ،در
ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن را در ﻓﺮﻗﺎﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -٥ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﺧﺮداد  ۴۲ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ از ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺘﻦ ﯾﮑﯽ از اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن اﻣﻀﺎی آﯾﺎت
ﺧﺎدﻣﯽ ،ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ،اﺣﻤﺪ آﺑﺎدی و اﺑﻄﺤﯽ ﺳﺪھﯽ آﻣﺪه در  ۱۶ﺧﺮداد ۴۲ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺮ ﻋﻤﻮم
اھﺎﻟﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ اﺻﻔﮫﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا در ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﻀﺮت آﯾﺎت
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ و ھﻤﮑﺎران وی در ﺳﺎل  ۱۳۵۶در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رخ داد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ،راﺿﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ
ﻧﻮع اﺑﺰار و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻮده و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از وﺟﮫﮥ ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ در ھﻤﺎن
ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮد ،ﻧﮕﺮش وی در
ﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮردھﺎی وی ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم
اﻟﻠﻪ ﻋﻈﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ـ اﻃﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﻘﺎﺋﮫﻢ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن دﯾﻦ ﺧﺪا در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮه دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻣﺤﻪای ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺴﺮان دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎدم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ص .۱۷
 -١ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی را درﺑﺎره ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﺧﺎدم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ص
 .۲۰۹در آن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻼت ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دارﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺿﻤﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ او ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :واﻗﻊ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی در ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺳﺮدﻣﺪار ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد« .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻐﺮا
ﮐﺒﺮا ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
ﮐﻠﯽ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ .اﯾﻦ ﺻﻐﺮا و ﮐﺒﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﮫﯿﺪ
ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی و رﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ را ﺑﮑﻮﺑﺪ .در ﺿﻤﻦ اﻣﺎم ھﻢ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ در ﻧﺠﻒ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﺎﻣﻪھﺎی آﺧﻮﻧﺪھﺎی درﺑﺎری را ﺑﺮدارﯾﺪ و آنھﺎ را رﺳﻮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎی ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و روﺣﯿﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ
ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﭼﺮبﺗﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ «.ﺷﮕﻔﺖﺗﺮ از آن ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻪ از ﻗﺎﺗﻼن ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی
و از آن روی ﮐﻪ آﻧﺎن در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﯾﺸﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺲ
آﺑﺎدی در ﻗﮫﺪرﯾﺠﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ »و ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﻪ ﯾﺎران ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ـ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش ـ
ﺑﻮدﻧﺪ او را ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد« ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:ﺧﺎﻃﺮات،
ج  ،۱ص ۶۰۱ـ ،۶۰۲آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﺪی داﺷﺖ ﭘﺲ از
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻤﻪ ﺷﮫﺎدت
ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ـ
ﻗﺪس ﺳﺮه وﺣﺸﺮه اﻟﻠﻪ ﻣﻊ اﺟﺪاده اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ـ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ
ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ )ﻣﺘﻦ
ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ
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زﻣﺎن÷ و روﺣﺎﻧﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ  ١ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﮕﺮش اﻓﺮاﻃﯽ وی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
٢
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺟﺮﯾﺎن ھﺎﺷﻤﯽ ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ﻃﺎھﺮی و
ﺧﺎدﻣﯽ در اﺻﻔﮫﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ٣ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺲ
آﺑﺎدی ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد  ٤و اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ذھﻦ ﮔﺮوه ھﺎﺷﻤﯽ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آﻗﺎی ﺧﺎدﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر از اﺳﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﺷﮫﺮ،
اﺧﺘﻼف اﻓﮑﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﺤﺮانھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ
رﻓﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﳊﻤﺪ ﷲ ﹼ

 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺑﺮﺧﻮرد
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ وی او را ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺘﻪ ،ﮔﻠﻪ ﻓﺮاوان دارد.
 -٢ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﮥ ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه را درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎوﺷﯽ درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ« اﺛﺮ ع.
ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۴در ﻗﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .آن زﻣﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺰب ﺑﺮادران ﺷﯿﺮاز ﯾﺎ
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮھﻢ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﮔﺮوهھﺎ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﻣﺠﺎھﺪتھﺎی آﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﺘﯽ آ ﮔﺎھﯽ اﻧﺪﮐﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ص .۱۳۵
 -٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج  ،۳ص ۴ـ.۵

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

١

 -۱آﺗﺸﯽ در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻗﺎﺳﻢ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺑﻮﺷﮫﺮ ،ﺷﺮوع.۱۳۸۲ ،
 -۲آﺛﺎر اﻟﺤﺠﮥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ رازی ،ﻗﻢ۱۳۳۲ ،ش.
 -۳آﺧﺮت و ﺧﺪا ھﺪف ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،رﺳﺎ.۱۳۷۷ ،
 -۴آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزهھﺎ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻗﻠﻢ.۱۳۷۹ ،
 -۵آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻔﺸﯽ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺗﮑﺎﭘﻮ ،ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﻌﯿﻦ۱۳۷۲ ،
 -۶آن ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن.۱۳۸۱ ،
 -۷آن ﺳﻮی ﺧﺎﻃﺮهھﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﻤﺪﯾﻪ.۱۳۸۸ ،
 -۸آﻧﮫﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﻤﺪﯾﻪ.۱۳۸۲ ،
 -۹آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج
 ،۳ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۸۸ ،
 -۱۰آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ،۳
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۸۵ ،
 -۱۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ،۳
ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۱۲آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۶ ،
 -۱۳آﯾﺖ ﻧﻮر ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﮑﻤﺖ.۱۳۸۵ ،
 -۱۴آﯾﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ،ھﺎدی ﻧﻮری .،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ۱۳۲۴ ،ش.
 -۱۵آﯾﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان )ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﯿﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ( ،ج  ،۳ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ،ﺗﮫﺮان۱۳۳۷ ،۱۳۳۶ ،۱۳۳۰ ،ش.
 -١اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ دهھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪھﺎ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ
ﭘﺎورﻗﯽھﺎ از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪک ودر ﺣﺪ ﮔﺰارش آنھﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،در ھﻤﺎن ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت آنھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺎورﻗﯽ از
آنھﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻓﮫﺮﺳﺖ راھﻨﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

۱۲۷۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۱۶آﯾﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺻﺪاھﺎ ،ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ.۱۳۷۶ ،
 -۱۷اﺣﺰاب ﺳﺎﺳﯽ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺳﺮی در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ت
ھﺮان ،ﺳﮫﺎ.۱۳۷۸ ،
 -۱۸ارج ﻧﺎﻣﮥ ﻓﻘﯿﮫﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺒﺮی ،ﻗﻢ ،ادارۀ ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ،۱۳۸۰ ،
ص .۲۲۳
 -۱۹از آزادی ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺑﻮذر.۱۳۵۸ ،
 -۲۰از آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت.۱۳۸۷ ،
 -۲۱از ﺳﭙﯿﺪه ﺗﺎ ﺷﺎم ،ﮐﯿﺎ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ آﺑﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۲۲از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺮاط.۱۳۸۵ ،
 -۲۳از ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﻤﺪﯾﻪ.۱۳۸۰ ،
 -۲۴اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﻠﮥ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم۱۳۴۴ ،ش.
 -۲۵اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۹ ،
 -۲۶اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪرا.۱۳۷۲ ،
 -۲۷اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده۳۶ ،ص) .ﺗﮫﺮان؟(.
 -۲۸اﺳﻄﻮرۀ ﻣﻘﺎوﻣﺖ) ،ﺟﻠﺪ اول( زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان ،واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺰب ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ.۱۳۸۰ ،
 -۲۹اﺳﻼم ﺟﻮان ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.۱۳۴۳ ،
 -۳۰اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮوردﯾﻦ،
.۱۳۵۸
 -۳۱اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز و ﻣﻮﻟﺪ ،ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن) ،ﺑﯽ »ا( .۱۳۴۱
 -۳۲اﺳﻼم و آﺑﯽ ﺗﺎزهاش ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﮐﺒﺮ وﻃﻦ ،ﻧﺸﺮ اﻣﯿﺮ) ۱۳۵۴ ،ﺟﻠﺪ دوم ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺷﮫﺎدت ،ﺗﮫﺮان ،اﻣﯿﺮ.۱۳۵۶ ،
 -۳۳اﺳﻼم و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ) ،ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ درﺑﺎره ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ( ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ اردﺳﺘﺎﻧﯽ،
ﺗﮫﺮان ،اوج.۱۳۶۰ ،
 -۳۴اﺳﻨﺎد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان۱۳۲۰) ،ـ  (۱۳۳۰ج  ،۲ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﮫﺮوز ﻃﯿﺮاﻧﯽ،
ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.۱۳۷۶ ،
 -۳۵اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۵ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۴ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۷۳

 -۳۶اﺳﻨﺎد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎواک ،ج  ،۳ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۹ ،
 -۳۷اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
) ۱۳۸۵و ﭼﺎپ اول ج  ،۳۸ﺗﮫﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم) .ﺑﯽﺗﺎ(.
 -۳۸اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ۱۳۵۶ ،؟.
 -۳۹اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺖ آزادی ،ج  ۳ ،۱ﺗﮫﺮان ۱۳۶۳ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ.
 -۴۰اﺳﻨﺎد ﻧﮫﻀﺘﻪ آزادی ،ج  ،۹دﻓﺘﺮ اول ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﮫﻀﺘﻪ آزادی.۱۳۶۲ ،
 -۴۱اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز۵۶) ،ـ  (۵۷ﺗﮫﺮان ،ﺷﻮرای اﻧﺘﺸﺎرات،
.۱۳۶۰
 -۴۲اﺳﻨﺎدی از اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ در دورۀ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری.۱۳۸۱ ،
 -۴۳اﺳﻨﺎدی از ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﺎ و ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ
ﻧﺼﺮ.۱۳۵۳ ،
 -۴۴اﺳﻨﺎدی از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﺣﺰاب دورۀ رﺿﺎﺷﺎه ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات
وزارت ارﺷﺎد.۱۳۸۰ ،
 -۴۵اﺳﯿﺮ آزادﯾﺒﺨﺶ ،ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۵۶ ،ش
 -۴۶اﺻﻔﮫﺎن در اﻧﻘﻼب ،ج  ،۱ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺎپ وﻧﺸﺮ ﻋﺮوج،
.۱۳۸۳ ۱۰۶
 -۴۷اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﻼم ،ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻣﺤﻤﺪ ـ س )ﺳﻼﻣﺘﯽ( ﻣﺸﮫﺪ،
ﺳﺘﺎرﯾﮥ اﺳﻼم.۱۳۵۸ ،
 -۴۸اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ،داود ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن۱۳۵۶ ،ش.
 -۴۹اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ۱۳۵۴ ،
)ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد زﯾﺮاﮐﺴﯽ آن ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۸۰در ﻧﺴﺦ
ﻣﺤﺪود(.
 -۵۰اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ،ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ ،ﺗﮫﺮان۱۳۴۸ ،ش.
 -۵۱اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد۲۲ ،ج ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۸۶ ،

۱۲۷۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۵۲اﻣﯿﺪ اﺳﻼم ،ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک،
ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۸ ،
 -۵۳اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
.۱۳۸۲
 -۵۴اﻧﺘﻘﺎم ،ﻧﺸﺮﯾﮥ داﺧﻠﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺳﺎلھﺎی ۱۳۴۳ـ ۱۳۴۴از ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮوق.۱۳۷۹ ،
 -۵۵اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﺮﻣﺸﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان،
ﺧﻮارزﻣﯽ.۱۳۷۲ ،
 -۵۶اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮕﺎر ،ﺗﮫﺮان ،ﻗﻠﻢ.۱۳۶۰ ،
 -۵۷اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ج ۱ـ) ،۷ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ( ﺗﮫﺮان،
ﺳﺮوش۱۳۷۶ ،ش.
 -۵۸اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻟﻮﻧﺪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۴
 -۵۹اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﺪ ،رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی ،ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ دوم.۱۳۶۲ ،
 -۶۰اﻧﻘﻼب در ﺧﻤﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺮادی ،ﺗﮫﺮان.۱۳۷۷ ،
 -۶۱اﻧﻘﻼب در دو ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان.۱۳۶۲ ،
 -۶۲اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﮑﺎﺋﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﻟﻒ.۱۳۸۳ ،
 -۶۳اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب ،ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ.۱۳۷۷ ،
 -۶۴اﯾﺮان در دو ﺳﺪه واﭘﺴﯿﻦ ،اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﺰب ﺗﻮده.۱۳۶۰ ،
 -۶۵اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮕﺎر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران۱۳۵۹ ،؟.
 -۶۶اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ج  ،۲ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وزارت
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۳ ،
 -۶۷ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﮕﺎه اﻣﺮوز.۱۳۸۱ ،
ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ).(۲۹
 -۶۸ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۶ ،
 -۶۹ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،رﺿﺎ ﺑﯿﮕﺪﻟﻮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ،ﻣﺮﮐﺰ.۱۳۸۰ ،
 -۷۰ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ش  ،۱ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد
 -۷۱ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.۱۳۴۱ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۷۵

 -۷۲ﺑﺬرھﺎی ﮔﻠﮕﻮن ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ ﺗﮫﺮان،
آذر .۱۳۵۷
 -۷۳ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ۱۳۷۹ ،
 -۷۴ﺑﺮگھﺎی ﺳﺒﺰ ،وﯾﮋه ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﺎﺑﺪزاده،
ﻣﺸﮫﺪ ،ادارۀ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش۱۳۸۰ ،ش.
 -۷۵ﺑﺮگھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۱ ،
 -۷۶ﺑﺸﺮ ﻣﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ،ﺑﺸﺮ ﻣﺎدی ،ﺗﮫﺮان.۱۳۳۰ ،
 -۷۷ﺑﻌﺜﺖ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ داﺧﻠﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ
ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮوق.۱۳۷۹ ،
 -۷۸ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎل رﺣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮔﺮدآورﻧﺪه ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،ﺗﮫﺮان،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺎن.۱۳۲۳ ،
 -۷۹ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،ج  ،۳ﺗﺪوﯾﻦ :اداره اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻔﮫﺎن.۱۳۷۷ ،
 -۸۰ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن دوازدھﻢ ﻣﺤﺮم ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺎﻧﺎدا.۱۳۵۶ ،
 -۸۱ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻨﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ،اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻄﺎﺋﯽ.۱۳۸۲ ،
 -۸۲ﭘﺎرهای از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی ،اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﺳﺘﻮده ،ﺗﮫﺮان ،ذﮐﺮ.۱۳۷۸ ،
 -۸۳ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 -۸۴ﭘﮋوھﺸﯽ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ،ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۹ ،
 -۸۵ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺗﺨﺖ ﻃﺎوس ،ﻣﯿﻨﻮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان،
اﻃﻼﻋﺎت.۱۳۷۴ ،
 -۸۶ﭘﯿﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﺗﮫﺮان ،آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ.۱۳۵۹ ،
 -۸۷ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﮑﺴﺖ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ.۱۳۴۸ ،
 -۸۸ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ،ﻣﮫﺪی ﻣﻠﮏ زاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ.۱۳۷۳ ،
 -۸۹ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد.۱۳۵۷ ،
 -۹۰ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت اﯾﺮان ،ﺻﺪرھﺎﺷﻤﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﮐﻤﺎل.۱۳۶۳ ،

۱۲۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۹۱ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺗﮫﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات اﺑﻮذر.۱۳۵۷ ،
 -۹۲ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد.۱۳۸۴ ،
 -۹۳ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ در اﯾﺮان »ﺳﯿﺎھﮑﻞ« ﺗﮫﺮان؟ ۱۳۵۵؟
 -۹۴ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺑﻮذر از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۷ ،
 -۹۵ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۲ ،۱
ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۰ ،
 -۹۶ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺠﺎﺗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،رﺳﺎ.۱۳۷۳ ،
 -۹۷ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮔﺮوه اﺑﻮذر ،رزا ﻧﺎﻇﻢ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۲ ،
 -۹۸ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم ،ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۹۹ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﮫﻤﻦ ﺷﻌﺒﺎن زاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۱۰۰ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن ،ﺟﻠﯿﻞ اﻣﺠﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۱۰۱ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۸ ،
 -۱۰۲ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺷﻤﻪای از ﻋﻠﻞ دروﻧﯽ ﺿﺮﺑﮥ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﮥ  ۵۴ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ،
ﺗﮫﺮان ،ﻧﮫﻀﺖ ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺻﻤﺪﯾﻪ.۱۳۵۹ ،
 -۱۰۳ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ ،ع .ﺑﺎﻗﯽ .ﺗﮫﺮان،
.۱۳۷۳
 -۱۰۴ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗ ﻧﻤﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان،
ﺗﮫﺮان.۱۳۵۸ ،
 -۱۰۵ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر
در راه آزادی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮوردﯾﻦ.۱۳۵۸ ،
 -۱۰۶ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ع .ﺣﻘﺠﻮ= ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان۱۳۵۸ ،
 -۱۰۷ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان،
.۱۳۶۳

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۷۷

 -۱۰۸ﺗﺨﺼﺺ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺗﺸﯿﻊ ﺳﺮخ.۱۳۵۸ ،
 -۱۰۹ﺗﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﺮک )ﺟﮫﺎد اﻣﺮوز ﯾﺎﺗﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﺮک( ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان،
.۱۳۵۸
 -۱۱۰ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎدﻣﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﮔﺎم ﻧﻮ.۱۳۸۲ ،
 -۱۱۱ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﮫﻀﺖ آزادی ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،رﺣﯿﻢ روﺣﺒﺨﺶ ،ﺗﮫﺮان،
ﻧﺸﺮ ،ﺻﻤﺪﯾﻪ.۱۳۸۳ ،
 -۱۱۲ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ،
۱۳۵۷ـ.۱۳۵۸
 -۱۱۳ﺗﻮﺗﻢ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ.۱۳۵۷ ،
 -۱۱۴ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،ﺻﺎدق داودی )ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﮔﻮدرزی( ،ﻧﺸﺮ ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ
)ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن( ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۶ ،
 -۱۱۵ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ﻗﻢ.۱۳۶۲ ،
 -۱۱۶ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﭘﻮر ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۱۱۷ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ج  ،۸ﺗﺪوﯾﻦ :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۱۱۸ﺟﻼل و آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﮫﺮوز ﺧﺮم) ،ﭼﺎپ از ﮐﺸﻮر( ﻧﺸﺮ ﻓﺮوغ.۱۳۷۹ ،
 -۱۱۹ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۲ ،
 -۱۲۰ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺎﻓﻆ۱۳۲۷ ،ش.
 -۱۲۱ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد و ﺧﺎﻃﺮات ،رﺣﯿﻢ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ،ﺗﮫﺮان،
ﺳﻮره ﻣﮫﺮ.۱۳۸۱ ،
 -۱۲۲ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دو دھﮥ  ۱۳۲۰و  ۱۳۳۰اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻗﻠﻢ۱۳۸۲ ،
 -۱۲۳ﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت ،ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۸ ،
 -۱۲۴ﭼﺎﻟﺶھﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﯾﺮان وﻋﺮاق در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺴﻌﻮد
ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺗﮫﺮان ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ.۱۳۸۴ ،
 -۱۲۵ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻧﮋاد ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﯽ.۱۳۸۵ ،

۱۲۷۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۱۲۶ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﺷﺘﺎﺑﺰده ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب) ،ﺗﺄﻟﯿﻒ .(۱۳۵۱
 -۱۲۷ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان ،آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ.۱۳۵۹ ،
 -۱۲۸ﺣﺎﺻﻞ اوﻗﺎت ،اﺣﻤﺪ ﻣﮫﺪوی داﻣﻐﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎدی،
ﺗﮫﺮان ،ﺳﺮوش.۱۳۸۱ ،
 -۱۲۹ﺣﺎل اھﻞ درد ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮات و اﺷﻌﺎر ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺒﺰواری ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۶ ،
 -۱۳۰ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎرﻓﺎن ،اﮐﺒﺮ ﮐﺸﺎورز ﺷﯿﺮازی ،ﺗﮫﺮان ،اﯾﻤﺎن.۱۳۸۳ ،
 -۱۳۱ﺣﺰب اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺳﻨﺎد وﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ ـ )۱۳۲۳ـ ) (۱۳۳۲ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﯿﺮازه.۱۳۷۹ ،
 -۱۳۲ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻇﻢ ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﺣﺠﺘﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ذواﻟﻔﻘﺎری و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮﺣﺪی زاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺖ و
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۱۳۳ﺣﺴﺐ ﺣﺎل ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﮫﻨﺴﺎل ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻧﻮﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺗﮫﺮان،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان.۱۳۷۶ ،
 -۱۳۴ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،ﺗﮫﺮان،
.۱۳۸۳
 -۱۳۵ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﮫﺮﻣﺎه .۱۳۵۸
 -۱۳۶ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ،ﻗﻢ ،ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺮﯾﺎن در
ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط و ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.۱۳۵۸ ،
 -۱۳۷ﺣﻤﺎﺳﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ.۱۳۵۸ ،
 -۱۳۸ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮری زاد ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﻌﺜﺖ.۱۳۴۹ ،
 -۱۳۹ﺧﺎﻃﺮات  ۱۵ﺧﺮداد ،ج  ،۳ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﻮزه ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۴ ،
 -۱۴۰ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ج  ،۲زﯾﺮاﮐﺴﯽ.
 -۱۴۱ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۲
 -۱۴۲ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۱۳۸۱ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۷۹

 -۱۴۳ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺎھﺮﺧﯽ ،ﺗﮫﺮاﻧﻒ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۱۴۴ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺣﻤﺪ رﺷﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۳ ،
 -۱۴۵ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۴
 -۱۴۶ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ج  ،۲ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۱۴۷ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۱۴۸ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۱
 -۱۴۹ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۱۵۰ﺧﺎﻃﺮات اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۱۵۱ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﻣﺘﻦ در ﺳﺎﯾﺖ اھﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﯽ اﯾﺮان.
 -۱۵۲ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی.۱۳۸۰ ،
 -۱۵۳ﺧﺎﻃﺮات اﮐﺒﺮ ﺑﺮاﺗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۵ ،
 -۱۵۴ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۱۳۸۳ ،
 -۱۵۵ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ﺗﺪوﯾﻦ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﺑﺎذری ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ ،
 -۱۵۶ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب.۱۳۸۴ ،
 -۱۵۷ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ رﺋﯿﺴﯽ ،ﻗﻢ ،ﭘﯿﮏ رﯾﺤﺎن،
.۱۳۷۸
 -۱۵۸ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب.۱۳۷۹ ،

۱۲۸۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۱۵۹ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺟﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۱۶۰ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﺮوج.۱۳۸۷ ،
 -۱۶۱ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮫﺠﺖ اﻓﺮاز ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ ،
 -۱۶۲ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر.۱۳۸۱ ،
 -۱۶۳ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ ،
 -۱۶۴ﺧﺎﻃﺮات رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻃﺎھﺮی ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۵ ،
 -۱۶۵ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻮی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت۱۳۴۱ ،ش.
 -۱۶۶ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﺗﮫﺮان ،رواق.۱۳۶۰ ،
 -۱۶۷ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﺮوج.۱۳۸۷ ،
 -۱۶۸ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۷۶
 -۱۶۹ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ رﺿﻮی اردﮐﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۷۵
 -۱۷۰ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ آواﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ ،
 -۱۷۱ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻮاد ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﻧﺎﻣﻮر ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۱۷۲ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ھﻤﺎ ﺳﺮﺷﺎر ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ،ﭼﺎپ
ﺳﻮم.۱۳۸۱ ،
 -۱۷۳ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -۱۷۴ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ.
 -۱۷۵ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﻣﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ
ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۱۷۶ﺧﺎﻃﺮات ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎﯾﻪ.۱۳۷۹ ،
 -۱۷۷ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺮﮔﺲ ﮐﻼﮐﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۸۱

 -۱۷۸ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۱۷۹ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۲ ،
 -۱۸۰ﺧﺎﻃﺮات ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﻟﻮر ،اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﮫﺮان.۱۳۷۹ ،
 -۱۸۱ﺧﺎﻃﺮات ﻓﻘﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۱۸۲ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۱۸۳ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۷۹
 -۱۸۴ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۵ ،
 -۱۸۵ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۱ ،
 -۱۸۶ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۳ ،
 -۱۸۷ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ دﺑﺎغ ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﻮزه ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت،
.۱۳۸۱
 -۱۸۸ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ از اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪرا.۱۳۷۲ ،
 -۱۸۹ﺧﺎﻃﺮات و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﺳﺎﻟﻮر ،دﻓﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن
درود۱۳۷۷. ،
 -۱۹۰ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۷۶
 -۱۹۱ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد.۱۳۷۶ ،
 -۱۹۲ﺧﺎﻃﺮات ھﺎدی ﻏﻔﺎری ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی،
.۱۳۷۴
 -۱۹۳ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮھﺎد اﻣﯿﺮی ،ﭘﺎرﯾﺲ،
ﺧﺎوران.۱۳۸۴ ،
 -۱۹۴ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر،
.۱۳۸۱

۱۲۸۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۱۹۵ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻘﺪم ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺤﺪث و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه،
.۱۳۸۰
 -۱۹۶ﺧﻄﺒﻪھﺎ وﺟﻤﻌﻪھﺎ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻏﺮوی ،اﺻﻔﮫﺎن۱۳۵۹ ،ش.
 -۱۹۷ﺧﻮاب آﺷﻔﺘﮥ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ.۱۳۷۸ ،
 -۱۹۸ﺧﻮرﺷﯿﺪ واره )ﺧﺎﻃﺮات ﻃﺎھﺮه ﺳﺠﺎدی( ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۳
 -۱۹۹دادﮔﺎه ،اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم.۱۳۵۷ ،
 -۲۰۰داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ،رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی ،ﻗﻢ ،ﻗﺪس.۱۳۸۲ ،
 -۲۰۱درﺑﺎرۀ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ،دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه ،ﺗﮫﺮان.۱۳۶۰ ،
 -۲۰۲در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﮫﺮآﯾﯿﻨﯽ،
ﺗﮫﺮان ،ﻧﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۲۰۳در ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺗﮫﺮان ،ﺧﻮارزﻣﯽ۱۳۵۷ ،
 -۲۰۴درﺧﺸﺖ ﺧﺎم) ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺒﻮی( ،ﺗﮫﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن.۱۳۷۹ ،
 -۲۰۵درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۱۳۸۰ ،
 -۲۰۶درﺳﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪن اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در  ۱۵ﺧﺮداد (۱۳۵۸
ﺗﮫﺮان ،ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۰ ،
 -۲۰۷در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺰب ﻗﺎﻋﺪﯾﻦ ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان )واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت( .۱۳۶۲
 -۲۰۸دﻓﺎع از ﺣﻖ ،اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ روی ﻣﻮاردی از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻋﻤﺪی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺳﯿﺪ
اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ رﺿﻮی اردﮐﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﭘﯿﺮوز.۱۳۵۰ ،
 -۲۰۹دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ،ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮوردﯾﻦ،
۱۳۴۲ش.
 -۲۱۰دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮیﮔﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ،
ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻘﻌﻪ.۱۳۷۸ ،
 -۲۱۱دﯾﺒﺎﭼﻪای ﺑﺮ رھﺒﺮی ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻄﺎﺋﯽ.۱۳۴۸ ،
 -۲۱۲دﯾﺪار ﻓﺮھﯽ و ﻓﺘﻮﺣﺎت آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ،اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪدﭘﻮر،
ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎپ ﻧﻈﺮ.۱۳۸۱ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۸۳

 -۲۱۳دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺸﯿﻊ،
۱۳۶۲ش.
 -۲۱۴دﯾﻦ ارﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﺎز ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ،دﻓﺘﺮ اول ،ﺑﺪون ﻣﺆﻟﻒ،
ﺗﮫﺮان.۱۳۵۷ ،
 -۲۱۵دﯾﻦ و ﺷﺆون ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ۱۳۵۵ ،ش.
 -۲۱۶دﯾﻮان ﺑﮫﺎر ،ﺗﮫﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۳۴۴ ،ش.
 -۲۱۷دﯾﻮان ﻣﮑﺮم اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ از وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،اﺻﻔﮫﺎن) ،ﺑﯽﺗﺎ(.
 -۲۱۸راز اﺟﻤﺎع در آﻏﺎز ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﻧﻘﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ )ﻣﺠﻠﻪ
ﯾﺎد ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .(۱۳۸۸
 -۲۱۹راه اﻧﺒﯿﺎء ،راه ﺑﺸﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ.
 -۲۲۰راه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎﻣﻪ وراه ﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ،ﻗﻢ ،دﻟﯿﻞ ﻣﺎ.۱۳۸۲ ،
 -۲۲۱راه رﺳﺘﮕﺎری ،اﺣﻤﺪﮐﺴﺮوی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺠﯿﺪ.۱۳۷۸ ،
 -۲۲۲رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی آﯾﮥ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻓﺮج اﻟﻠﻪ اﻟﮫﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۷۳
 -۲۲۳رﺟﻌﺖ ﺳﺮخ ﺳﺘﺎره ،ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﻮزه ھﻨﺮی.۱۳۶۰ ،
 -۲۲۴رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﻗﻢ ،دﻟﯿﻞ.۱۳۸۰ ،
 -۲۲۵رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺪرس.۱۳۵۰ ،
 -۲۲۶رﻧﺪ ﺧﺎم ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ج  ،۱رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺎدﮔﺎن.۱۳۸۰ ،
 -۲۲۷رواﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺷﺮح ﻣﺒﺎرزات ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۷۹ ،
 -۲۲۸روﺣﺎﻧﯿﺖ ـ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن )ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ،(۱۳۳۴ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺗﮫﺮان،
.۱۳۸۶
 -۲۲۹روز ﺷﻤﺎر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺘﺮ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان۱۳۷۹ ،
 -۲۳۰روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ،
ﺑﯽﺗﺎ.
 -۲۳۱روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮب ،ﻣﮫﺮزاد ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺷﯿﺮازی،
ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮزان.۱۳۷۷ ،

۱۲۸۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۲۳۲روﺷﻨﻔﮑﺮی واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان و ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﭼﭗ ﻧﻮ ،ﺟﻠﺪ
ﺳﯿﺰدھﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﮔﺮدآوری :ن .ﻧﻮری) .ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶ش(.
 -۲۳۳رﯾﺸﻪھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﺣﯽ از  ۱۷ﺷﮫﺮﯾﻮر ،ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری ،ﺗﮫﺮان،
ﻧﻮﯾﺪﻧﻮر.۱۳۸۱ ،
 -۲۳۴رﯾﺸﻪھﺎی ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎی ﻣﮑﺘﺒﯽ در روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺒﺎرز.۱۳۶۰ ،
 -۲۳۵رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﺮوهھﺎ ،اﺧﮕﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز۱۳۶۲ ،
 -۲۳۶زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﻮﻗﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺿﺎﺗﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن،
۱۳۳۲ش.
 -۲۳۷زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زﻋﯿﻢ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻄﮫﺮ،
.۱۳۷۲
 -۲۳۸زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻨﺼﻮرۀ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان.
 -۲۳۹زﻧﺪﮔﯽ وﻣﺒﺎرزات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ وﺛﻮﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۶ ،
 -۲۴۰زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،رﺣﯿﻢ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ،ﺻﻤﺪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۲۴۱زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ...ﺷﺎدروان آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ،
ﺧﺮداد .۱۳۵۱
 -۲۴۲زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی اﻣﺎﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۲ ،
 -۲۴۳زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ ،ﺳﺠﺎد راﻋﯽ ﮔﻠﻮﺟﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۳ ،
 -۲۴۴زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺣﺪﯾﺚ۱۳۷۳ ،
 -۲۴۵ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از درون ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎه
اﻣﺮوز.۱۳۸۳ ،
 -۲۴۶ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی روﺣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۳ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۸۵

 -۲۴۷ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﮫﺎدت ﻣﻌﻠﻢ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ
ﺷﻤﺎره  ۶۶ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۹ ،
 -۲۴۸ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﺑﺮادران) ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت( ﺷﯿﺮاز.۱۳۲۹ ،
 -۲۴۹ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺗﮫﺮان ۱۳۲۵ ،ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۴۸ش.
 -۲۵۰ﺳﺎﻧﺴﻮر در آﯾﻨﻪ ،ﻧﻈﺮات ﻣﻤﯿﺰان در دوره ﭘﮫﻠﻮی ،دوم ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺧﺴﺮوی،
ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ.۱۳۸۱ ،
 -۲۵۱ﺳﺤﻮری ،ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﺮزازاده ،رواق۱۳۵۷ ،ش.
 -۲۵۲ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ،
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺑﻨﺪی ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯿﻊ .۱۳۷۸
 -۲۵۳ﺳﺮود رﮔﺒﺎر ،ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ﺗﮫﺮان ،رواق.۱۳۵۷ ،
 -۲۵۴ﺳﻔﺮ ﻣﺼﺮ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،رﺿﺎ ﺑﺮاھﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮاول.۱۳۶۳ ،
 -۲۵۵ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ح ﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺰب ﻣﺮدم
اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﮫﺮ .۱۳۴۱
 -۲۵۶ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب ﺑﺮادران ،ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ھﻤﺮاه ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ
اﺣﻤﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ( ،ﻗﻢ.۱۳۸۳ ،
 -۲۵۷ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻟﺒﺎس ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺟﺪاد ،ﺗﮫﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎدﻣﻠﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۲۵۸ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ، ...ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮش ﻧﯿﺖ ،ﺗﮫﺮان،
.۱۳۶۰
 -۲۵۹ﺳﯿﺮۀ ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺎھﺪ.۱۳۷۷ ،
 -۲۶۰ﺳﯿﺮی در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺴﺮوی ،ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ اﺻﯿﻞ ،ﺗﮫﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ،
.۱۳۵۶
 -۲۶۱ﺳﯿﺮی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﻋﻠﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪرا،
.۱۳۷۱
 -۲۶۲ﺷﺮارھﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ اﻣﺮوز اﺳﻼم ،ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎر ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﻧﺪای
اﺳﻼم۱۳۵۷ ،؟.
 -۲۶۳ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،

۱۲۸۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۲۶۴ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﮫﯿﺪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻣﺮاد .۱۳۵۸
 -۲۶۵ﺷﺮح و ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان از ﺳﺎل ۱۳۴۲
ﺗﺎ ۱۳۵۰اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ.۱۳۵۸ ،
 -۲۶۶ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در دادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ.۱۳۶۱ ،
 -۲۶۷ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺗﮫﺮان ،ﻧﮕﺎه اﻣﺮوز،
.۱۳۸۰
 -۲۶۸ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﺑﻮذر ورداﺳﺒﯽ ،ﺗﮫﺮان ،اﺑﻮذر.۱۳۶۰ ،
 -۲۶۹ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ ،ﺑﯿﮋن ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،رﺳﺎ.۱۳۷۳ ،
 -۲۷۰ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ج  ،۲ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ رﺳﺎ.۱۳۷۵ ،
 -۲۷۱ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﮫﻼ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۸ ،
ﺷﮫﯿﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ...
 -۲۷۲ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺎج ﻣﮫﺪی ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺗﺒﺮﯾﺰ۱۳۸۵ ،ق.
 -۲۷۳ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم.۱۳۷۹ ،
 -۲۷۴ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ از آن ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ـ ارﺗﺠﺎع ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ،
ﺗﮫﺮان.۱۳۵۹ ،
 -۲۷۵ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎدی در ﺳﮑﻮت ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.۱۳۸۲ ،
 -۲۷۶ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﻮران ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ ،۱۳۷۵ ،ج ،۲
.۱۳۸۳
 -۲۷۷ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ج  ،۲ﭘﻮران ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ۱۳۸۳. ،
 -۲۷۸ﻃﻼﯾﻪ دار ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺼﺮ اﺧﺘﻨﺎق )ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ.۱۳۷۴ ،
 -۲۷۹ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب .۱۳۷۸
 -۲۸۰ﻋﺒﻮر از ﺷﻂ ﺷﺐ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺣﻤﺪ رﺷﯿﺪی،
ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۳ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۸۷

 -۲۸۱ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ ﻣﺆﺳﺲ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺗﮫﻮری ،زاھﺪان،
.۱۳۸۲
 -۲۸۲ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدی ﮔﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺻﺪرا.۱۳۷۸ ،
 -۲۸۳ﻋﻠﻤﺎ و رژﯾﻢ رﺿﺎﺷﺎه ،ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﻨﺶ ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﺮوج.۱۳۷۷ ،
 -۲۸۴ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ،ﺣﯿﺎة آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی اﻟﻤﺒﻼﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻗﻢ ،اﻟﻐﺪﯾﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ۱۴۲۷ ،ق.
 -۲۸۵ﻏﺎﺋﻠﮥ ﭼﮫﺎردھﻢ اﺳﻔﻨﺪ ،دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۶۴ ،
 -۲۸۶ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺗﮫﺮان ،رواق.۱۳۴۱ ،
 -۲۸۷ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ،
ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت.۱۳۷۵ ،
 -۲۸۸ﻓﺮازھﺎی از اﺳﻼم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
ﺟﻤﻊآوری ،ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ،ﻗﻢ ،ﺟﮫﺎن آراء۱۳۵۵ ،ش.
 -۲۸۹ﻓﺮازی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ۱۳۵۴ ،
 -۲۹۰ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎم آوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﻮزه ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۱
 -۲۹۱ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻌﺜﺖ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۳ ،
 -۲۹۲ﻓﺮﯾﺎد روزھﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۵۷ ،
 -۲۹۳ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺷﮫﺎدت )ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺷﮫﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد( ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد،
ﺗﮫﺮان.۱۳۷۵ ،
 -۲۹۴ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻠﺖ در آﺋﯿﻨﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪرک ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۶۱ ،
 -۲۹۵ﻓﺮﻗﺎن ،ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻓﺮﻗﺎن در ﺳﺎل ۵۶ـ  ،۵۷ﺗﮫﺮان،
.۱۳۵۷
 -۲۹۶ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎﻣﻮران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ج  ،۲ﺗﮫﺮان ،ﺳﻮرۀ ﻣﮫﺮ.۱۳۸۴ ،
 -۲۹۷ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺪار زﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ زاھﺪ ﻧﺠﻔﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن.۱۳۸۲ ،
 -۲۹۸ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺨﺸﺐ ،روح اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺮاﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۳ ،

۱۲۸۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۲۹۹ﻓﻘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﺣﺴﺎن.۱۳۴۸ ،
 -۳۰۰ﻓﻘﻪ ﮔﻮﯾﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ ،ﻗﻢ ،اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا.۱۳۸۳ ،
 -۳۰۱ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻋﮑﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ و ﺻﺎدق
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻗﻢ۱۳۸۰ ،ش.
 -۳۰۲ﻗﺘﻞ ﮐﺴﺮوی ،ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮوغ )ﭼﺎپ دوم(۲۰۰۱ ،ﻣﯿﻼدی.
 -۳۰۳ﻗﺪرت و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ) ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ( ﻃﺎھﺮه ﺑﺎﻗﺮزاده ،ﺗﮫﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت.۱۳۷۲ ،
 -۳۰۴ﻗﺼﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۶ ،
 -۳۰۵ﻗﺼﻪ ﺳﺎواک ،ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮﻧﮓ۱۳۶۶ ،ش.
 -۳۰۶ﻗﺼﮥ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،
.۱۳۸۰
 -۳۰۷ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۸ ،
 -۳۰۸ﻗﯿﺎم ﻧﻮر ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﻮزه ھﻨﺮ واﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۰ ،
 -۳۰۹ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ،روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻗﻢ) ،ﺑﯽﺗﺎ  ،ﺑﯽ ﻧﺎ( ۱۳۵۶؟
 -۳۱۰ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی
اردھﺎﻟﯽ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺗﺎﺑﺎن.
 -۳۱۱ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،
)۱۳۳۲ـ) (۱۳۵۷اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺘﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ارﺳﻄﻮ آذری ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﯿﺮازه.۱۳۷۸ ،
 -۳۱۲ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﭘﯿﺶ در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﺪ ھﻨﺪﺳﯽ او ،آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﺗﮫﺮان،
.۱۳۵۹
 -۳۱۳ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﺗﮫﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس.۱۳۶۴ ،
 -۳۱۴ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ۱۳۲۴ ،ـ  ،۱۳۲۸ج  ،۲ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺠﯿﺪ
ﺗﻔﺮﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.۱۳۷۱ ،
 -۳۱۵ﮔﺰﯾﺪۀ اﺳﻨﺎد رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ،ج  ،۳ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ رﻗﯿﻪ ﺳﺎدات
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وزارت ﺧﺎرج.۱۳۷۶ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۸۹

 -۳۱۶ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس) ،ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ش  ،۷۹آﺑﺎن .(۱۳۸۰
 -۳۱۷ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺠﻠﺪ ھﻔﺘﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه
ھﺎروارد.
 -۳۱۸ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ.۱۳۷۹ ،
 -۳۱۹ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻣﺤﺮاب ﺗﺎﺑﺎﻧﮓ ﻣﻀﺮاب ،ﺟﻮاد ﺑﺪﯾﻊ زاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۳۲۰ﮔﻠﭽﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم.۱۳۶۸ ،
 -۳۲۱ﮔﻨﺞ زری ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺧﺎﮐﺪان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻔﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻻﻟﻪ اﻟﻔﺖ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ.۱۳۸۴ ،
 -۳۲۲ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ رازی ،ﻗﻢ.۱۳۵۲ ،
 -۳۲۳ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد دﻋﺎﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان،
ﻋﺮوج.۱۳۸۷ ،
 -۳۲۴ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر ،ﻧﻌﻤﺖ  ،۱ﻣﯿﺮزازاده ،ﺗﮫﺮان ،روﺷﻨﺎوﻧﺪ.۱۳۵۷ ،
 -۳۲۵ﻣﺒﺎرزات اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ﺗﺪوﯾﻦ:
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎزاده ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ ،
 -۳۲۶ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻏﺮوری اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ،
۱۳۷۳ش.
 -۳۲۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،دﻓﺘﺮھﺎی ۲۷ ،۱۶ ،۴و .۳۴
 -۳۲۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ.۱۳۸۰ ،
 -۳۲۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﺳﺎل
 ۱۲۹۹ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۱۳۳۰ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ م .دھﻨﻮی ،ﺗﮫﺮان۱۳۶۳ ،ش.
 -۳۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺘﺮ اول ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۹ ،
 -۳۳۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺪر ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ» «۳ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان.۱۳۵۹ ،
 -۳۳۲ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺗﺎﺑﺎن۱۳۲۳ ،ش.
 -۳۳۳ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم و ﺻﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم ،ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﯽﺗﺎ.
 -۳۳۴ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۱ ،

۱۲۹۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۳۳۵ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ و آرﻣﺎنھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻋﺴﮑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۰ ،
 -۳۳۶ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻻﺟﺪاد ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﯿﺮازﯾﻪ.۱۳۷۹ ،
 -۳۳۷ﻣﺮدی از ﺧﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻃﻪ ﺣﺠﺎزی ،ﺗﮫﺮان ،آ ﮔﺎه.۱۳۶۴ ،
 -۳۳۸ﻣﺴﻠﮏ اﻻﻣﺎم ﻓﯽ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﻼم ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻤﻘﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺷﻤﺲ
روﺑﺮوی ﺑﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ،ﻧﻤﺮۀ ۱۳۲۸ ،۷۲ق.
 -۳۳۹ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺟﺸﻦ ﻣﺒﻌﺚ ﺳﺎل ،۱۳۳۸
ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﻘﻼب.
 -۳۴۰ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﺠﻨﻮردی ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.۱۳۸۱ ،
 -۳۴۱ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ،اﺗﺤﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان؟ ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۳۵۶
 -۳۴۲ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی درﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ،ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء اﻗﺒﺎل و
ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻗﻢ ،ﺷﻔﻖ.۱۳۵۵ ،
 -۳۴۳ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۸۲ ،
 -۳۴۴ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم ،ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان ۱۳۲۳ ،و ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.۱۳۴۳ ،
 -۳۴۵ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۴۸ ،
 -۳۴۶ﻣﻔﺖﺧﻮاران از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ ،ﻗﻢ ،اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا۱۳۸۳ ،
 -۳۴۷ﻣﻔﺨﺮ ﺷﺮق ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی و اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ
ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮوق.۱۳۸۰ ،
 -۳۴۸ﻣﻔﮫﻮم واژهھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ،اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﯿﻮن ،اﺻﻔﮫﺎن؟۱۳۶۰ ،؟
 -۳۴۹ﻣﻘﺎﻻت راﺷﺪ ،روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت۱۳۱۹ ،ـ ۱۳۲۴ش ،ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت۱۳۸۱ ،
 -۳۵۰ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪان ،ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺒﺎس رادﻧﯿﺎ )۱۳۴۰ـ  (۱۳۴۳ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت و
ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻋﺒﺎس رادﻧﯿﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻔﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎر ،۱۳۴۳ ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﻗﻠﻢ.۱۳۷۸ ،
 -۳۵۱ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪرا.
 -۳۵۲ﻣﮑﺎرم اﻻﺛﺎر ،ج  ،۸ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺒﯿﺐ آﺑﺎدی ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت از ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺿﺎﺗﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن.۱۳۸۱ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۹۱

 -۳۵۳ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻤﺎﮐﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺘﺎب ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ.۱۳۸۰ ،
 -۳۵۴ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ،ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی ،ﺗﮫﺮان) ۱۳۳۲ ،ﭼﺎپ دوم (۱۳۵۸
 -۳۵۵ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوهھﺎ در زﻧﺪان ،ﻣﺆﻟﻒ؟ ﭼﺎپ ) ۱۳۵۷در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ(.
 -۳۵۶ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﯿﮫﺎن.۱۳۶۹ ،
 -۳۵۷ﻣﯿﺰان اﻟﻤﻠﻞ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪث ،ﺗﮫﺮان ،اﺳﻼﻣﯽ۱۳۲۴ ،ش.
 -۳۵۸ﻣﯿﺰﮔﺮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت و اﻧﺘﻘﺎدات ،ﺗﮫﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد.۱۳۵۰ ،
 -۳۵۹ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان.۱۳۷۰ ،
 -۳۶۰ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻗﺮﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ﻧﻮروزی ﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﮫﺮان ،زھﺪ،
.۱۳۸۳
 -۳۶۱ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ھﺰاران۱۳۷۴ ،
 -۳۶۲ﻧﺎﻣﻪھﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﻨﺎد و ﻧﺎﻣﻪھﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان،
ﺻﻤﺪﯾﻪ.۱۳۸۸ ،
 -۳۶۳ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﺗﮫﺮان ،آذر ۱۳۲۳ش.
 -۳۶۴ﻧﺰاع ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ،رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﻗﻢ ،رﺋﻮف.۱۳۷۰ ،
 -۳۶۵ﻧﻐﻤﻪھﺎی ﻗﺪﺳﯽ ،اﺷﻌﺎر ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﺪﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﮫﺮداد اوﺳﺘﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ:
ﻣﺤﻤﺪﻗﮫﺮﻣﺎن ،ﻣﺸﮫﺪ.۱۳۷۰ ،
 -۳۶۶ﻧﻔﺎق ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﭘﻨﮫﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻧﯿﮑﻨﺎم ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ
)۱۳۶۰؟(.
 -۳۶۷ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات رھﻨﻤﻮن۱۳۸۲ ،
 -۳۶۸ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ و ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان ،ﻣﺆﻟﻒ؟ ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﻗﯿﺎم۱۳۵۷ ،؟
 -۳۶۹ﻧﻮای آزادی ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﺪر۱۳۶۰ ،
 -۳۷۰ﻧﻮزدھﻢ دی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
.۱۳۸۲
 -۳۷۱ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ،ج ) ۲ﺗﮫﺮان ،آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،(۱۳۶۴ ،ج  ،۳ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) ۱۳۷۴ ،و ﻣﺠﻠﺪ دوم،
ﭼﺎپ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ،ﺗﮫﺮان.(۱۳۸۱ ،
 -۳۷۲ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮروح ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ۱۳۷۷ ،

۱۲۹۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۳۷۳ﻧﮫﻀﺖ دو ﻣﺎھﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از اﺻﻮل ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﻠﯽ
دواﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﺣﮑﻤﺖ۱۳۴۱ ،ش.
 -۳۷۴ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ج  ،۱ﻋﺰاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﺒﺎ۱۳۸۸ ،
 -۳۷۵ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ† ،اﺣﻤﺪ ﻗﺪﺳﯽ ،ﻗﻢ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان،
.۱۳۸۰
 -۳۷۶واﻋﻆ ﺷﮫﯿﺮ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
.۱۳۸۳
 -۳۷۷واﻗﻌﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ﺑﻪ اھﺘﻤﺎم ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،و ...ﺗﮫﺮان.۱۳۷۱ ،
 -۳۷۸وھﺎﺑﯿﺖ و رﯾﺸﻪھﺎی آن ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﭼﮫﺎردھﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻓﺘﺤﯽ.۱۳۶۳ ،
 -۳۷۹وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد )ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( ﭘﺎرﯾﺲ) ۱۳۵۶ ،اﻓﺴﺖ ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ
ﻣﺤﺴﻦ(.
 -۳۸۰ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،دوران ﻣﺒﺎرزه ،ج  ،۲ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ھﺎﺷﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان،
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف.۱۳۷۶ ،
 -۳۸۱ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ،ﺑﺎز ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺗﮫﺮان.۱۳۵۹ ،
 -۳۸۲ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺧﺎﻃﺮه از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻻ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۸ ،
 -۳۸۳ھﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان؟؟
 -۳۸۴ھﻔﺖ ھﺰار روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ،
ﺗﮫﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۱ ،
 -۳۸۵ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آزادی ،ج  ،۲ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺟﻌﻔﺮی ،ﻗﻢ ،ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺧﺮد.۱۳۸۹ ،
 -۳۸۶ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺧﻮرﯾﺸﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۷۲ ،
 -۳۸۷ھﯿﺄتھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۱اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن و ﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﻗﻢ۱۳۶۲ ،ش.
 -۳۸۸ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ،ج  ،۴ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪرا.۱۳۷۹ ،
 -۳۸۹ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﻋﻠﻢ ،ج  ،۴اﻣﯿﺮ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺴﺮا ،۱۳۸۰ ،ج ،۸
ﭼﺎپ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ.۲۰۰۸ ،
 -۳۹۰ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﯾﯽ از زﻧﺪان ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام ،اﻧﺘﺸﺎر از:ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﺗﮫﺮان؟ ۱۳۵۹؟.

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۹۳

 -۳۹۱ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﮋوم،
ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎﯾﻪ .۱۳۸۶
 -۳۹۲ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺰری ،اورﺷﻠﯿﻢ ۲۰۰۰ ،ﻣﯿﻼدی.
 -۳۹۳ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎل اﺳﯿﺮی ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎل اﺳﯿﺮی،
ﺗﮫﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎرﯾﺦ.۱۳۷۴ ،
 -۳۹۴ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮذر زﻣﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.۱۳۶۲ ،
 -۳۹۵ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ،ﺗﮫﺮان۱۳۵۲ ،ش.
 -۳۹۶ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﺗﮫﺮان،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۰ ،
 -۳۹۷ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ.۱۳۶۹ ،
 -۳۹۸ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺶ.۱۳۷۰ ،
 -۳۹۹ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎره  ۱۹ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺻﺎدﻗﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ.۱۳۵۹ ،
 -۴۰۰ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﺗﮫﺮان ،ﻗﻠﻢ.۱۳۸۳ ،
 -۴۰۱ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﮋوم ،ﻗﻢ ،ﺧﺮم.۱۳۷۰ ،
 -۴۰۲ﯾﺎدی از ﯾﺎر )ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران( ﺧﺮداد .۱۳۸۰
 -۴۰۳ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۲ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -۴۰۴ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۴ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪﻧﯽ،
ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -۴۰۵ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۵ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد،
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -۴۰۶ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۶ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -۴۰۷ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۷ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان )ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی(،
ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،
 -۴۰۸ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۸ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺪرزﮔﻮ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۷ ،

۱۲۹۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۴۰۹ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۹ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۸ ،
 -۴۱۰ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۱۰ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۸ ،
 -۴۱۱ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۱۱ﺷﮫﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۸ ،
 -۴۱۲ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۱۲ﺟﻠﻮه ﻣﺤﺮاب ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۷۸ ،
 -۴۱۳ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۱۳ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت۱۳۷۸ ،ش.
 -۴۱۴ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۱۴ﺧﺎدم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۴۱۵ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۲۰آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ۱۳۸۰ ،
 -۴۱۶ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۲۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ، ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۰ ،
 -۴۱۷ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۲۷ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﻮار ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۲ ،
 -۴۱۸ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۲۹ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ج ،۱ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۱ ،
 -۴۱۹ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ) (۳۴ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۴ ،
 -۴۲۰ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۳۷ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۵ ،
 -۴۲۱ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک )(۳۹آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻧﻮاری ، ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ.۱۳۸۶ ،
 -۴۲۲ﯾﮏ ﭼﺎه و دو ﭼﺎﻟﻪ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،رواق ،ﺗﮫﺮان.۱۳۴۶ ،

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

۱۲۹۵

ﻣﺠﻼت:

 -۴۲۳آرش ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﯾﺰ ﻗﻠﯿﭻ ﺧﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﭘﺎرﯾﺲ ،ش  ،۷۹آﺑﺎن.۱۳۸۰ ،
 -۴۲۴آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ۱۳۲۳ ،ـ۱۳۳۴ش.
 -۴۲۵ارﺷﺎد ،ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد ،ش ۱۰ـ۱۳۷۸) ۱۶ـ.(۱۳۷۹
 -۴۲۶اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز ،ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا،
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ۱ـ.۲۵
 -۴۲۷اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ.
 -۴۲۸اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻪ )س  ،۱۹ش ۱ـ.(۲
 -۴۲۹اﻧﺘﻈﺎر ،ﻧﺎﺷﺮ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻣﮫﺪوﯾﻪ ،ﺷﻤﺎره ۱ـ.۹
 -۴۳۰ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد.
 -۴۳۱ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم )ﺷﺮح اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
 -۴۳۲ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،ش  ۷ ،۱۲ﻣﺮداد .۱۳۵۷
 -۴۳۳ﭘﯿﮑﺎر )۱۳۵۸ـ (۱۳۵۹ش ۱ـ.۷۵
 -۴۳۴ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ش ۱۳ـ) ۱۷ ،۱۴ﺑﮫﺎر  (۱۳۸۰ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ش ۱۹ـ۲۰
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۰ﺻﺺ ۷ـ ،۴۶ش ) ۲۳ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،(۱۳۸۱ش ) ۲۷ﭘﺎﯾﺰ
.(۱۳۸۲
 -۴۳۵ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎر) ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ( ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد.
 -۴۳۶ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎھﻨﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ.
 -۴۳۷ﺟﻠﻮه ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آذرﻣﺎه ،۱۳۳۱ ،ﺑﻪ ﺳﺮ دﺑﯿﺮی ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی ،ﺳﺒﺰوار.
 -۴۳۸ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ش  ،۲ﺳﺎل  ،۱ﻣﮫﺮ و آﺑﺎن) ۱۳۷۸ ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺜﻤﯽ(.
 -۴۳۹ﺣﻮزه ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.
 -۴۴۰دﻧﯿﺎی اﺳﻼم )ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
 -۴۴۱راﯾﺖ ،وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن÷ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ،ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۹۹ق.
 -۴۴۲روزﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان  ۱۳۸۳/۱/۳۰ش )ﻣﻘﺎﻟﻪ دارﯾﻮش آﺷﻮری درﺑﺎره ﻓﺮدﯾﺪ(.
 -۴۴۳روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎم ﺟﻢ  ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ش )ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ(.
 -۴۴۴روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﮫﺎن ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۵۹و .۱۳۸۱
 -۴۴۵ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ،ش  ،۵۷ﻣﮫﺮﻣﺎه .۱۳۸۷

۱۲۹۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

 -۴۴۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﮫﺎر  ،۱۳۸۴ش  ،۱۳ ،۶ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﭘﮋوشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﮫﺮان.
 -۴۴۷ﮐﺎوه) ،دوره دوم( ﭼﺎپ ﻣﻮﻧﯿﺦ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﻌﯽ.
 -۴۴۸ﮐﯿﮫﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ش  ،۲۵۷اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۸۶
 -۴۴۹ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ش ) ۲۹ﭘﺎﯾﯿﺰ .(۱۳۷۹
 -۴۵۰ﮔﻮھﺮ ،ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ  ،۶۱ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز )ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺑﯿﺮی(
ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺳﻤﯽ.
 -۴۵۱ﻣﺎھﻨﺎﻣﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ارﮔﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد )ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد(.
 -۴۵۲ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ارﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺮان )ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد(.
 -۴۵۳ﻣﺸﮑﻮه ،ﺳﺎل  ،۱۳۸۳ش ۸۳ـ ،۸۴ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
 -۴۵۴ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺳﺎل اول ،و دوم و ﺳﻮم۱۳۳۷ ،ـ.۱۳۴۰
 -۴۵۵ﻧﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره اول و دوم ).(۱۳۷۵
 -۴۵۶ﻧﺪای ﺣﻖ ،ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ.
 -۴۵۷ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﺳﺎل.۱۳۲۷
 -۴۵۸ھﻤﺎﯾﻮن ،ﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده ،و ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر ،ﻗﻢ،
۱۳۱۳ـ۱۳۱۴ش.
 -۴۵۹ﯾﺎد )ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد.
 -۴۶۰ﯾﺎدآور ،ش ۶ـ ۸زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۸ﺑﮫﺎر .۱۳۸۹
 -۴۶۱ﯾﺎﻟﺜﺎرات ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ ،ش ) ۲۱۱وﯾﮋه ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم(.
 -۴۶۲ﯾﺎران ﺷﺎھﺪ ،ﺷﻤﺎره  ،۳۲ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۸۷و ش  ۳۵ﻣﮫﺮﻣﺎه .۱۳۸۷

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
)ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ،اﻣﮑﻨﻪ و ﮐﺘﺎبھﺎ(
ﯾﺎدآوری :اﮔﺮ ﻧﺎﻣﯽ در ﭘﺎورﻗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و آﻏﺎز آن ﭘﺎورﻗﯽ از ﺻﻔﺤﻪ
ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺷﻤﺎره ﺟﻠﻮی ﻧﺎم در اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎز ﭘﺎورﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺎھﯽ در اﻋﻼم ﻣﺘﻦ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .ﻧﺎم
ﮐﺘﺎبھﺎ ﭼﭗ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت۴۵۰ ، ...
آﺋﯿﻦ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ۵۱۹ ،
آﺋﯿﻦ ﭘﺎک۴۹ ،
آﺋﯿﻨﻪ اﺳﻼم۴۵۴ ،۴۴۸ ،
آﺋﯿﻨﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن۶۱ ،
آﺑﺎدان۳۹۱ ،۲۱۷ ،۲۱۶ ،۸۹ ،۷۷ ،۷۴ ،
آﺗﺶ اﻧﻘﻼب۶۸۴ ،
آﺗﺸﮑﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۲۹ ،
آﺗﺸﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ۳۳۸ ،۱۳۷ ،
آﺗﻦ۶۶۳ ،
آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ،۲۷۰ ،۲۶۳ ،۱۸۶ ،۸۵ ،
.۱۰۲۴ ،۵۴۷
آﺧﻮﻧﺪ زاده ،ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻠﯽ.۵۱ ،
آﺧﻮﻧﺪ ﮐﺎﺷﯽ۲۷۷ ،
آﺧﻮﻧﺪھﺎ )ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﮫﺒﻮدی(۱۱۵ ،
آﺧﻮﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۶۰۷ ،
آﺧﻮﻧﺪی )ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ(۶۲۲ ،
آدم ﻣﺘﺰ۹۳۸ ،
آدم و ﺣﻮا۹۸۸ ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،۹۲۷ ،۱۸۱ ،۱۵۱ ،۱۲ ،۶۹ ،۴۲ ،
۹۵۱

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن۷۷۶ ،
آذری ﻗﻤﯽ ،اﺣﻤﺪ،۳۶۵ ،۳۴۲ ،۳۲۲ ،۴۲ ،
،۷۴۸ ،۵۷۳ ،۴۵۶ ،۴۲۶ ،۴۲۰ ،۴۰۳ ،۳۶۷
۱۰۳۷ ،۹۴۳
آذﯾﻦ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ۵۱۴ ،
آرام ،اﺣﻤﺪ،۴۵۸ ،۴۵۴ ،۴۴۸ ،۴۴۲ ،۴۲۶ ،
۸۲۳ ،۷۷۲
آرام ،ﺑﮫﺮام،۵۹۲ ،۵۸۹ ،۵۶۸ ،۵۵۶ ،۵۵۰ ،
،۶۳۲ ،۶۲۰ ،۶۱۷ : ،۶۱۱ ،۶۱۰ ،۶۰۸ ،۶۰۶
۷۷۱ ،۷۳۹
آراﻣﺶ در ﺑﯿﮑﺮاﻧﮕﯽ )ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن(،
۱۳۵
آراء اﺋﻤﻪ اﻟﺸﯿﻌﻪ ﻓﯽ اﻟﻐﻼة۳۵۱ ،
آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ )ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﺸﺮﯾﻪ(،۴۸۵ ،
۷۹۴ ،۷۸۵ ،۷۷۴ ،۷۱۶ ،۶۸۴
آرﻣﯿﻦ۷۴۶ ،
آرﯾﺎن ﭘﻮر ،ﺟﻤﺎل اﺧﻮی۳۸۹ ،
آرﯾﻦ ،ﺣﻤﯿﺪ۶۵۰ ،
آزاد ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﯾﺮ۲۲۷ ،۲۲۶ ،
آزاد ،م۵۲۴ ،
آزادی در اﺳﻼم۱۱۰ ،
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آزادی ھﻨﺪ۴۵۶ ،
آزرم )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻣﯿﺮزازاده(۹۹۱ ،
آزﻣﻮن ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ۸۱۷ ،
آزوﯾﻦ۹۷ ،
آژاﻧﺲ ﯾﮫﻮد۳۳۱ ،
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ۱۰۱۹ ،۱۲۵ ،
آﺳﻤﺎن و ﺟﮫﺎن۸۶۱ ،
آﺳﯿﻢ ،ﻋﺒﺎس۷۶۴ ،
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ،۸۱۴ ،۸۰۸ ،۹۶ ،۳۲ ،
۸۳۲ ،۸۱۵
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ۱۱۶ ،
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۹۱۵ ،
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ،۳۳۴ ،۳۲۳ ،۳۰۰ ،
۳۶۸
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی۹۶ ،
آﺷﻮری ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ،۷۷۷ ،۷۷۴ ،۷۱۳ ،۵۷۵ ،
۸۷۲ ،۷۹۴ ،۷۹۳ ،۷۹۱ ،۷۹۰
آﺷﻮری ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم(۴۵۰ ،
آﺷﻮری ،دارﯾﻮش.۸۳۰ ،۸۲۹ ،
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ۹۸۰ ،
آﺻﻒ )از ﮔﺮوه ﺑﺪر( ۷۴۵
آﺻﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی۹۹۰ ،۴۳۱ ،۴۲۹ ،
آﻓﺘﺎب ﻗﺪم۶۹۱ ،
آﻓﺖھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ۱۱۱ ،
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﮫﺎن۹۴۶ ،
آﻓﺮﯾﻘﺎ۲۳ ،
آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن۹۴۶ ،
آﻓﺮﯾﻨﺶ و اﻧﺴﺎن۹۴۱ ،
آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ۹۹۲ ،
آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ۹۹۲ ،
آﻗﺎ ﺑﺰرگ ،ﺣﮑﯿﻢ۵۲۷ ،
آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻃﮫﺮاﻧﯽ۱۰۱۷ ،۸۲۱ ،۱۵۸ ،۶۴ ،
آﻗﺎ ﺑﺰرگ »ﮐﺘﺎب«۹۳۴ ،

آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻮری۱۳۲ ،
آﻗﺎ ﺧﺎن۹۰۲ ،
آﻗﺎ رﺿﯽ ﺷﯿﺮازی۲۷۳ ،
آﻗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس )اﺑﻮ ﺷﺮﯾﻒ(۴۷۱ ،
آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ )ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﺧﺎﻣﻨﻪ ای(،
۵۳۲
آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر۴۸۱ ،
آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰی۳۲۴ ،
آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ۱۲۹ ،
آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ،۱۲۹ ،۱۰۱ ،۴۱ ،۱۷ ،
۳۲۴
آﻗﺎﯾﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۸۹ ،
آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۹۵۳ ،
آ ﮔﺎھﯽ ﺳﻮم »ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ« ۹۵۴
آ ﮔﺎھﯽھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ۹۷۱ ،
آل آﻗﺎ ،ﺣﮑﻤﺖ۴۵۰ ،
آل اﺣﻤﺪ ،ﺟﻼل۸۲۰ ،۸۰۳ ،۴۵۸ ،ـ ۸۲۹ع
۱۰۰۱ ،۹۹۵ ،۹۳۷ ،۹۲۴ ،۹۲۰ ،۹۱۰ ،۸۳۳
آل اﺣﻤﺪ ،ﺷﻤﺲ۸۲۱ ،
آﻻدﭘﻮش ،ﺣﺴﻦ،۶۲۴ ،۶۲۳ ،۶۲۲ ،۶۰۸ ،
۹۹۸ ،۶۲۷ ،۶۲۶ ،۶۲۵
آﻻدﭘﻮش ،ﺣﺴﯿﻦ۶۰۲ ،
آﻻدﭘﻮش ،ﺳﺮور۶۲۳ ،۶۱۹ ،۶۱۸ ،۶۱۷ ،
آﻻدﭘﻮش ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۷۶۱ ،
آﻻدﭘﻮش ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۶۰۸ ،
آﻻدﭘﻮش ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۶۱۹ ،۶۱۸ ،۶۰۸ ،
آﻻدﭘﻮش ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۶۰۷ ،
آﻟﺒﺮ ﻣﻤﯽ۸۲۳ ،
آل ﻃﻪ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ،۱۰۸۴ ،۴۱۸ ،۳۲۲ ،
۱۰۹۱ ،۱۰۹۰
آﻟﻤﺎن،۴۱۰ ،۳۷۶ ،۳۷۰ ،۲۷۳ ،۱۳۵ ،۱۹ ،
۸۱۰ ،۷۰۱ ،۴۱۲
آل ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ )ﻣﺴﺘﻌﺎر(۷۸۱ ،
آل ﯾﺲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۷۸۲ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ۲۳۵ ،۹۸ ،
آﻣﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ ھﺎﺷﻢ۳۰۹ ،
آﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۳۳۶ ،۳۱۹ ،۳۱۳ ،۶۹ ،۳۱ ،
۳۶۸ ،۳۳۷
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﻼﻣﯽ۵۱۷ ،
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﻼﻣﯽ۵۱۷ ،
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺻﻔﮫﺎن۱۳۱ ،
آﻣﻮزﮔﺎر ،ﺟﻤﺸﯿﺪ۳۱۸ ،۲۱۶ ،
آﻣﻮزﮔﺎر ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ۳۸۳ ،
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ۹۹۸ ،
آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﻼم ﺑﺪاﻧﯿﻢ۹۴۸ ،
آﻧﻪ ﻣﺎری ﺷﯿﻤﻞ۸۰۱ ،
آواﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۷۴۴ ،
آوﯾﻨﯽ۸۳۱ ،
آﯾﺎ اﯾﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ۱۰۴۴ ،
آﯾﺎت ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ۶۱ ،
آﯾﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ۱۴۵ ،
آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ اﺳﻼم ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ؟
۹۴۴
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ
ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک۲۸۶ ،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺒﺮ۲۹۴ ،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ زاده اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ھﺎﺷﻢ۴۷۱ ،
آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ )دادور( ،ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی۴۵۷ ،
آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ۱۰۰۵ ،
آﯾﺘﯽ ،ﭘﺮی۶۲۸ ،
آﯾﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۲۱۲ ،۱۸۳ ،
آﯾﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ۶۲۸ ،
آﯾﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ۵۱۴ ،۵۱۳ ،۴۵۴ ،۴۴۸ ،
آﯾﻨﺪه اﺳﻼم۹۶۰ ،
آﯾﻨﺪه اﺳﻼم از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ۴۴۶ ،
آﯾﻨﺪه اﺳﻼم و اﻣﻮاج ﺧﻄﺮﻧﺎک۵۱۹ ،۴۴۷ ،
آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎ۳۵۳ ،

۱۲۹۹
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم،۱۴۵ ،۱۴۰ ،۸۱ ،۷۷ ،۶۷ ،۴۷ ،
۲۶۷
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺮام ﻧﺎزی۳۵ ،
آﯾﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪان۱۰۴۳ ،۱۵۶ ،
آﯾﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی۱۰۳۶ ،
آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ راه ﻧﻮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ۶۱ ،
اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺣﮑﯿﻢ۲۲۳ ،
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ۳۷۸ ،
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ۴۰۴ ،
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎن۲۷۸ ،
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ،ﯾﺦ ﺣﺴﻦ۷۶۰ ،۷۵۹ ،۷۵۸ ،۶۸۶ ،
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ وﻓﺎ ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ۲۳۶ ،
اﺑﺮﻗﻮر۲۱۰ ،
اﺑﺮاھﻪ۸۹۲ ،
اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ۴۲۱ ،
اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ ،ﻣﮫﺪی۶۵۲ ،۶۲۷ ،۵۶۵ ،
اﺑﻄﺎل اﻟﺒﺎﻃﻞ )اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ(۱۳۳ ،
اﺑﻄﺤﯽ ﺳﺪھﯽ۱۰۹۳ ،
اﺑﻄﺤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ۹۵۷ ،۸۲۵ ،۱۴۴ ،۱۲۸ ،
اﺑﻄﺤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ۴۷۰ ،
اﺑﻄﺤﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۹۶۱ ،
اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم۵۱۷ ،
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ۹۸۳ ،
اﺑﻦ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ،۲۰۸ ،۱۱۰ ،
۴۵۶ ،۲۷۵
اﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۱۹۷ ،
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﻪ۱۰۵۰ ،۱۰۲۳ ،۵۲ ،
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون۳۵۴ ،
اﺑﻦ ﺳﻌﻮد۵۲ ،
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ۸۷۷ ،۲۷۷ ،
اﺑﻦ ﺷﮫﯿﺪی۱۰۹ ،
اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ۱۰۴۵ ،
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺛﻘﻔﯽ۸۶۱ ،
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ۹۱۶ ،۷۸۵ ،

۱۳۰۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس÷۷۴۹ ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ۶۸۴ ،۶۶۵ ،
اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ۱۰۰۷ ،
اﺑﻮذر۹۹ ،ع ،۷۱۱ ،۷۰۶ ،۶۵۳ ،۶۱۴ ،۱۶۲
۹۷۳ ،۹۶۲ ،۷۳۴ ،۷۳۰
اﺑﻮذر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ۷۴۹ ،
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ۶۸۵ ،
اﺑﻮزھﺮه ،ﻣﺤﻤﺪ۴۴۵ ،
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﯾﺰدی۱۰۳۶ ،
اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ۷۱۱ ،۶۸۵ ،
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻠﯽ ﻗﻤﯽ۱۰۸۴ ،۳۸۲ ،
اﭘﺎرﯾﻦ۵۵۹ ،۵۵۳ ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ۱۰۳ ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ،
،۶۳۰ ،۴۹۴ ،۴۲۵ ،۳۴۸ ،۳۴۷ ،۲۴۳ ،۱۱۷
۱۰۶۲ ،۶۳۱
اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﺿﻮﯾﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن۱۵۵ ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺎدات اﺻﻔﮫﺎن۱۴۹ ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ،۱۵۰ ،۸۹ ،۷۳ ،۷۲ ،۴۳ ،
۵۱۹ ،۲۰۷ ،۱۸۷ ،۱۸۵
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﻨﺼﻮره ۸۰۵
اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﺳﻼﻣﯽ۱۰۳ ،
اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎن ﻓﺎرس۲۱۵ ،
اﺗﻔﺎق ﺟﻮارﯾﭽﯽ ،ﺑﯿﻮک۴۲۱ ،
اﺣﺴﺎﺋﯽ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ۱۰۴۱ ،
اﺣﺴﺎء۷۶۰ ،
اﺣﻤﺪ آﺑﺎد۴۸۸ ،
اﺣﻤﺪآﺑﺎد )ﻣﺸﮫﺪ(۷۰۳ ،
اﺣﻤﺪآﺑﺎدی) ،ﻃﺒﯿﺐ زاده( ۱۰۹۳
اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ،۶۱۰ ،۵۹۱ ،۴۷۳ ،۴۷۱ ،۴۶۷ ،
۷۷۲ ،۶۴۶ ،۶۱۵ ،۶۱۱
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ۸۸۵ ،
اﺣﻤﺪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ۳۴۳ ،

اﺣﻤﺪزاده ،ﻃﺎھﺮ۱۱۹ ،۱۱۲ ،ـ ،۳۱۵ ،۱۲۵
،۸۲۵ ،۷۹۷ ،۷۰۸ ،۶۸۹ ،۵۴۰ ،۵۳۰ ،۵۰۸
۹۶۴ ،۸۴۰
اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺠﯿﺪ۵۰۸ ،۱۲۴ ،
اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺴﻌﻮد ،۵۰۸ ،۱۲۴ ،ﻣﺴﻌﻮد،۵۶۵ ،
۶۲۳
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه۱۵۴ ،۱۰۳ ،
اﺣﻤﺪﺻﺎدق۶۶۸ ،
اﺣﻤﺪﻓﺘﺤﯽ ،زﻏﻠﻮل ﭘﺎﺷﺎ۴۴۷ ،
اﺣﻤﺪ ،ﻣﮫﺪی۴۶۳ ،
اﺣﻤﺪھﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﺎدره۶۵۰ ،
اﺣﻤﺪﯾﺎن ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ،۶۰۸ ،۵۹۱ ،۵۹۰ ،
۶۳۳
اﺣﻤﺪﯾﺎن ،ﺟﻠﯿﻞ۶۰۷ ،
اﺣﻤﺪی ،اﯾﻮب۷۵۶ ،
اﺣﻤﺪی ،داود۷۵۷ ،۷۵۶ ،
اﺣﻤﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اوﻗﺎف۷۳۶ ،
اﺣﻤﺪی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۹۶۳ ،
اﺣﻤﺪی ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۷۴۸ ،
اﺣﻤﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ ،ذﮐﺮ اﻟﻠﻪ۱۵۹ ،
اﺣﻤﺪی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۷۵۶ ،
اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ،۲۸۰ ،۲۷۶ ،
۳۶۷
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد۵۴۱ ،
اﺣﻤﺪی ﯾﺰدی۳۶۹ ،
اﺣﯿﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﻓﯽ ﻣﺬھﺐ اﻟﺸﯿﻌﻪ،۱۶۷ ،۱۵۶ ،
۱۰۴۴
اﺣﯿﺎء ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم۴۴۸ ،
اﺧﺘﺮی۴۱۷ ،
اﺧﺘﺮی ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ۳۶۱ ،
اﺧﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ۴۰۲ ،
اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﻨﯽ۴۹ ،
اﺧﮕﺮ۷۳ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
اﺧﻼق )از ﺷﻠﺘﻮت( ۴۴۴
اﺧﻼق از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن۱۰۵۷ ،
اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ۹۶۹ ،
اﺧﻼق ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن۹۷۲ ،
اﺧﻼق و ﻣﺬھﺐ۹۴۱ ،
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ،۲۷۴ ،۲۴۴ ،۲۳۵ ،۲۳۴ ،
۴۴۰ ،۴۳۹ ،۴۳۸ ،۴۲۸
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ۷۴۵ ،
اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ۳۶۴ ،
اﺧﻮان ﻓﺮﺷﭽﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۷۶۴ ،
اﺧﻮی ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ۳۸۱ ،
ادوارد ﺑﺮاون۷۱۷ ،
ادﯾﺐ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۲۴ ،
ادﯾﺐ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ۵۲۲ ،۳۷۴ ،
ادﯾﺐ ﭘﻮر ،ﺗﻘﯽ۲۹ ،
ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ادﯾﺐ دوم،
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۹۳۲ ،۵۲۷ ،
اذﮐﺎﺋﯽ ،ﭘﺮوﯾﺰ۴۳۱ ،
اراک،۷۴۴ ،۳۹۸ ،۳۲۳ ،۱۴۸ ،۴۶ ،۳۸ ،
۱۰۴۲ ،۸۵۲ : ،۸۵۱ ،۸۵۰
اراﮐﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۲۶۸ ،۲۶۳ ،
اراﻧﯽ ،ﺗﻘﯽ۹۲۲ ،۳۶۹ ،۱۹ ،
ارﺑﺎب ،ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ۱۰۶۱ ،۱۰۶۰ ،
ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن و ﺟﮫﺎن۹۴۱ ،
ارﺗﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن۶۲۱ ،
اردﺑﯿﻞ۹۱۷ ،۸۲۵ ،۵۴۷ ،۱۷۴ ،
اردﺑﯿﻠﯽ ،آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۲۲۳ ،
ادﺑﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ ﯾﻮﻧﺲ۹۱۷ ،۴۹۴ ،
اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﺴﻦ۵۴۷ ،
اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ۵۴۷ ،
اردﺳﺘﺎن۱۰۶۰ ،۲۱۵ ،
اردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﺣﺎج ﺣﺴﻦ۷۱۴ ،
اردﺷﯿﺮ۲۵ ،
اردﮐﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ۱۲۹ ،

۱۳۰۱
اردﮐﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ۲۹۳ ،
اردن۱۰۵۰ ،۸۸۱ ،۴۱۱ ،۲۸۶ ،۲۳۵ ،
ارزﺷﮫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه۹۴۹ ،
ارﺿﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر۵۴۲ ،
ارﻓﻊ ،ﮐﺎﻇﻢ۳۷۸ ،
ارﻣﻐﺎن آﺳﻤﺎن۱۰۴۴ ،
ارﻣﻐﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ،
۱۵۹
اروﭘﺎ،۵۰۱ ،۴۹۹ : ،۳۲۳ ،۳۲۰ ،۱۵۷ ،۹۱ ،
،۶۹۶ ،۶۸۶ ،۶۷۱ ،۶۵۷ ،۶۰۸ ،۵۱۹ ،۵۰۲
۱۰۷۰ ،۸۳۰ ،۸۲۷ ،۷۶۳ ،۷۲۷ ،۷۲۲
اروﻣﯿﻪ۱۷۴ ،
اروﻣﯿﻪ ﭼﯽ۷۷۴ ،
اروﻧﮓ )ﺷﺎﻋﺮ(۱۰۲۲ ،
اروﯾﻨﮓ۱۵۲ ،
از آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ۹۸۳ ،
از ﺑﺮدﮔﯽ روم ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ۹۸۵ ،
از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد۲۸۱ ،
از ﺣﺠﻠﮥ ﻋﺮوﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮫﺎدت۶۱ ،
از زﺑﺎن ﺑﺮگ۹۹۷ ،
از ژرﻓﺎی ﻧﻤﺎز۳۶۱ ،
از ﻣﺴﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ۱۶۱ ،
از ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮ ﺗﺎ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ۱۹۰ ،
ازھﺎری۶۵۰ ،
از ھﺠﺮت ﺗﺎ وﻓﺎت۶۶۵ ،
اژه ای ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۴۵۹ ،۱۳۵ ،۱۳۴ ،
اﺳﺎﻟﻢ۸۲۵ ،
اﺳﺘﺎد آﻗﺎ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۴۶۵ ،
اﺳﺘﺎدی ،رﺿﺎ،۳۹۹ ،۳۹۸ ،۲۷۵ ،۲۷۰ ،
۱۰۹۰
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺳﻌﺪ آﺑﺎد ﻣﺸﮫﺪ۹۶۴ ،
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ۵۵۳ ،۲۳۲ ،۱۸ ،
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد۴۴ ،
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل۳۵۱ ،۱۵۰ ،

۱۳۰۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس۱۳۹ ،۱۳۶ ،
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۴۴۷ ،
اﺳﺘﺮآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۹۹۰ ،
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺿﺪ اﺳﻼم۱۲۸ ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم۲۰۲ ،
اﺳﺘﻮار۱۰۴۲ ،
اﺳﺪآﺑﺎدی۳۶۰ ،
اﺳﺪ آﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۱۰۰۳ ،۸۶۳ ،
اﺳﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ۳۷۸ ،
اﺳﺪی ،ﻋﻠﯽ۷۷۶ ،
اﺳﺪی ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ۳۶۳ ،
اﺳﺪی ،ھﻮﺷﻨﮓ۳۶۴ ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ،۲۹۸ ،۲۹۷ ،۲۹۴ ،۲۹۳ ،۲۲۴ ،
،۵۲۴ ،۴۹۲ ،۴۳۶ ،۳۳۸ ،۳۳۵ ،۳۳۱ ،۳۰۲
،۹۱۱ ،۹۰۰ ،۸۹۷ ،۸۲۷ ،۸۲۱ ،۷۲۴ ،۷۲۳
۹۱۸
اﺳﺮار ﺧﻮدی و رﻣﻮز ﺑﯽﺧﻮدی۵۲۵ ،۱۶۳ ،
اﺳﺮار ﺳﻘﯿﻔﻪ۹۸۴ ،
اﺳﺮار ﺷﺮق۹۰۵ ،
اﺳﺮار ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮق۹۴۸ ،
اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ۱۰۴۴ ،۴۹ ،
اﺳﺮاری از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت۴۵۱ ،
اﺳﮑﻨﺪر۶۸۵ ،
اﺳﮑﻨﺪری ،ﻋﺒﺎس۲۲۶ ،
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ۷۲۵ ،
اﺳﻼم آﺋﯿﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ۹۸۷ ،
اﺳﻼم آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ۹۸۴ ،
اﺳﻼم از درﯾﭽﮥ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن۴۵۰ ،
اﺳﻼم از دو ﻣﯿﻨﯿﮏ ﺳﻮردل۴۵۰ ،
اﺳﻼم از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب۴۵۱ ،
اﺳﻼم از ﻧﻈﺮﮔﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب۴۵۱ ،
اﺳﻼم از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﯿﺰار اﺳﺖ۷۹ ،
اﺳﻼم اﻓﮑﺎر ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ۴۴۷ ،
اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۵۱۷ ،

اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﻪ ﻋﺮب۲۰۲ ،
اﺳﻼم ﺑﺮای ھﻤﻪ )ﺳﺎده و آﺳﺎن(۶۸۲ ،
اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮ دو راھﯽ۳۷۸ ،
اﺳﻼم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده۶۸۲ ،
اﺳﻼم ﭘﯿﺸﺮو ﻧﮫﻀﺖھﺎ۳۷۸ ،
اﺳﻼم ﭘﯿﺸﺮو ﻧﮫﻀﺘﮫﺎ۳۷۸ ،
اﺳﻼم در اﯾﺮان۹۳۲ ،
اﺳﻼم در ﺷﺮق و ﻏﺮب۴۵۰ ،
اﺳﻼم در ﻋﺼﺮ داﻧﺶ۴۴۷ ،
اﺳﻼم در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان۴۵۱ ،
اﺳﻼم )دﻣﯿﺮھﺎن(۴۵۲ ،
اﺳﻼم دﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﺟﮫﺎن۹۲۹ ،
اﺳﻼم دﯾﻦ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺸﺮ۶۴ ،
اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ۹۴۹ ،۷۲۷ ،۶۷۳ ،۳۱۷ ،
اﺳﻼم ﻣﺒﺎرز و ﻣﻮﻟﺪ۵۶۲ ،
اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز۱۰۷۵ ،۱۰۷۳ ،
اﺳﻼم و آﺑﯽ ﺗﺎزهاش ﺑﺎﯾﺪ۱۰۰۱ ،
اﺳﻼم و اﻧﺘﻘﺎدات ﻏﺮب۴۵۰ ،
اﺳﻼم و ﺑﻼھﺎی ﻧﻮﯾﻦ۹۶۰ ،۴۴۶ ،
اﺳﻼم و ﺑﻨﯿﺎنھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی۴۴۶ ،
اﺳﻼم و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادی۹۸۴ ،
اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ۹۶۰ ،
اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان۳۷۸ ،
اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ۱۹۱ ،
اﺳﻼم و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ۹۶۰ ،
اﺳﻼم و دﻣﮑﺮاﺳﯽ۹۲۷ ،۳۵۰ ،
اﺳﻼم و ﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اروﭘﺎ۴۴۷ ،
اﺳﻼم و ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎن۹۳۰ ،
اﺳﻼم و ﺻﻨﻌﺖ۹۴۸ ،
اﺳﻼم و ﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن،
۴۴۶
اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز۱۰۴ ،۶۱ ،
اﺳﻼم و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ۹۵ ،
اﺳﻼم و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ۴۴۸ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺳﯿﻪ۱۰۷ ،
اﺳﻼم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ۱۰۱۶ ،
اﺳﻼم و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان۴۵۶ ،
اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ ۹۳۰ ،۱۶۸ ،
اﺳﻼﻣﯽ )از ﮔﺮوه ﺑﺪر( ۷۴۵
اﺳﻼﻣﯽ )از ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ(۴۶۷ ،
اﺳﻼﻣﯿﺎن۴۰۴ ،
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ۷۹۱ ،
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ۸۵ ،۶۶ ،۵۹ ،ـ ،۹۲
،۲۷۵ ،۲۳۶ ،۲۰۱ ،۱۹۵ ،۱۷۹ ،۱۵۵ ،۱۱۰
۹۷۳ ،۷۹۱ ،۵۲۱ ،۳۸۰
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ۸۴۸ ،
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻗﺎﺳﻢ،۳۷۴ ،۶۹ ،۳۰ ،۲۹ ،
۷۸۹ ،۷۳۰ ،۶۹۱ ،۶۸۴
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﺎدق۴۶۳ ،۳۴۰ ،۱۱۶ ،
اﺳﻼﻣﯽ )ﻗﻢ(۴۱۳ ،
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻤﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۹۰۱ ،
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق۴۶۳ ،
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪوﺷﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۲۹ ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ۱۶۵ ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۶۰۷ ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زاده ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ۵۸۷ ،۵۴۸ ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن اﺳﺪاﻟﻠﻪ۴۳۱ ،
اﺳﻨﺎدی از ﺧﺎﻧﺪان روﺿﺎﺗﯿﺎن۱۳۱ ،۱۳۰ ،
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ وھﺎﺑﯽھﺎ۹۴۴ ،
اﺷﺘﺮاﮐﯿﮥ ﻣﺤﻤﺪ۸۰۱ ،۷۰۶ ،
اﺷﺘﮫﺎردی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎه۱۰۹۰ ،
اﺷﺮاﻓﺰاده ﻗﮫﺮﻣﺎن۱۰۰۷ ،
اﺷﺮاﻗﯽ )؟(۱۹۸ ،
اﺷﺮاﻗﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﺷﮫﺎب،۶۹۸ ،۳۷۵ ،۲۹۳ ،
۱۰۹۰ ،۱۰۸۶
اﺷﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۲۶۷ ،۲۳۹ ،
اﺷﺮف ،ﺣﻤﯿﺪ۷۳۹ ،۶۵۰ ،
اﺷﺮف زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﯿﮋه۶۰۸ ،

۱۳۰۳
اﺷﻌﺮی ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۴۹ ،
اﺷﻌﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۱۰۹۰ ،۷۲۶ ،۵۱ ،
اﺷﮑﻮری۱۰۳ ،
اﺷﮑﻮری ،ﻣﯿﺮزا ھﺎﺷﻢ۱۰۱۶ ،
اﺻﺎﻟﺖ روح۹۵۴ ،
اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻌﻪ۳۶۹ ،
اﺻﺤﺎب ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ۴۵۴ ،
اﺻﻔﮫﺎن )در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﺎل۷۹۰ ،
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ۱۲۹ ،
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ۶۸۲ ،
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۳۹ ،ـ،۱۵۴ ،۸۷ ،۴۳
،۲۸۰ ،۲۶۴ ،۲۲۲ ،۲۰۶ ،۱۹۲ ،۱۸۱ ،۱۷۵
۸۵۲ ،۸۵۰ ،۴۷۴ ،۳۹۱
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ۲۹ ،
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۸۵۲ ،۸۵۰ ،
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی۱۰۱۷ ،
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق۸۵۲ ،
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی۹۳۲ ،۱۲۷ ،
اﺻﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ و اﺻﻮﻟﮫﺎ۹۴۷ ،
اﺻﻮل اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ۱۳۵ ،
اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﺮوﯾﻪ۸۵۴ ،
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ و ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
۱۰۷۵ ،۱۰۷۲ ،۳۴۹
اﺻﻮل ﭘﻨﭽﮕﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی۹۵۷ ،
اﺻﻮل راھﻨﻤﺎ و ﺿﺎﺑﻄﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ،
۱۰۷۲
اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ۱۴۸ ،
اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ۹۳۱ ،۴۵۷ ،
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ۸۶۱ ،
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﻼﻣﯽ۵۱۹ ،
اﻋﺘﻤﺎدزاده ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ۳۷۲ ،
اﻋﺘﯿﺎدھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک۹۶۰ ،
اﻋﺪادی۴۵۸ ،

۱۳۰۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﯾﺎ راھﻨﻤﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ،
۳۴۹
اﻋﻠﻢ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ۱۳۱ ،
اﻓﺨﻤﯽ) ،دﮐﺘﺮ(۵۱۵ ،
اﻓﺮاﺧﺘﻪ ،وﺣﯿﺪ،۶۴۱ ،۶۱۱ ،۶۰۶ ،۵۶۹ ،
۷۷۳ ،۷۵۴
اﻓﺮاز ،ﺑﮫﺠﺖ۷۶۵ ،۶۲۶ ،
اﻓﺮاز ،رﻓﻌﺖ۷۶۵ ،۶۲۶ ،۶۰۸ ،۴۹۲ ،
اﻓﺮاز ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ۶۲۶ ،۶۰۸ ،
اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﮫﺮام۴۷۸ ،
اﻓﺮوغ ،ﻋﻤﺎد۵۴۲ ،
اﻓﺮﯾﻘﺎ۵۴۵ ،۵۲۰ ،
اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ۱۰۰۷ ،
اﻓﺸﺎر ،ﻣﺤﻤﻮد۲۰۶ ،۱۷۹ ،
اﻓﻀﻞ اﻟﺠﮫﺎد۱۰۷۰ ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن۷۶۰ ،۷۵۸ ،۶۸۶ ،۶۴۴ ،
اﻓﻖ روﺷﻦ ،آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪ اﻧﮕﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﺤﻖ ـ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﺪل۳۵۳ ،
اﻓﮑﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ۴۴۸ ،
اﻓﮑﺎر ﺟﻮاﻧﺎن۱۲۸ ،
اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼم۴۵۰ ،
اﻓﻼﻃﻮن۵۱۵ ،
اﻗﺒﺎل ،دﮐﺘﺮ۶۹۲ ،
اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری،۴۴۸ ،۳۹۳ ،۲۰۷ ،۱۶۶ ،۱۶۳ ،
۵۲۴
اﻗﺒﺎل ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺷﺎﻋﺮ اﺳﻼم۱۶۳ ،
اﻗﺒﺎل ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۶۳ ،
اﻗﺘﺼﺎد از درﯾﭽﻪ اﺳﻼم۶۸۲ ،
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪی۱۰۷۳ ،
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای۶۸۲ ،
اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ۹۸۹ ،
اﻗﺮﻟﻮ ،ﺣﺴﻦ۷۹۰ ،۷۷۶ ،
اﻗﻮال اروﭘﺎﺋﯿﺎن در ﺑﺎره ﻗﺮآن۴۵۰ ،

اﮐﺒﺮی آھﻨﮕﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ،۶۱۸ ،۶۱۷ ،
۷۵۱ ،۶۲۳ ،۶۱۹
اﮐﺒﺮﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۷۵۱ ،
اﮐﺒﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ۱۰۰۱ ،
اﮐﺒﺮی ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۷۴۹ ،
اﻻﺣﺴﺎء۸۲۵ ،
اﻻﺳﻼم ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺴﻌﺎدة و اﻟﺴﻼم۱۰۴۴ ،
اﻻﺳﻼم ﻓﯽ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻠﻢ۴۴۷ ،
اﻻﺳﻼم )ﻣﺠﻠﻪ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ(۹۸۷ ،
اﻻﺳﻼم )ﻧﺸﺮﯾﻪ(۱۷۵ ،۴۰ ،
اﻻﺳﻼم و اﻻﺷﺘﺮاﮐﯿﻪ۹۵ ،
اﻻﻣﯿﻦ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ۹۲۳ ،۷۳۲ ،۷۳۱ ،
اﻻﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺳﻼم۹۳۰ ،
اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﯽ اﻟﺪﯾﺎر اﻻﻓﺮﻧﺠﯿﻪ۱۵۹ ،
اﻟﺒﻠﺪ اﻻﻣﯿﻦ۱۰۳۹ ،
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ۴۵ ،
اﻟﺠﺒﮫﺎن )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻌﻮدی(۲۷۶ ،
اﻟﺠﺰاﯾﺮ۵۲۰ ،۵۱۲ ،۱۶۳ ،۱۳۲ ،۱۰۵ ،ـ ،۵۲۵
۱۰۷۰ ،۹۲۹ ،۹۲۸ ،۷۲۷ ،۵۵۱ ،۵۴۶
اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺮدان ﻣﺠﺎھﺪ۵۵۳ ،
اﻟﺠﻤﻌﺔ۱۰۴۴ ،
اﻟﺠﮫﺎد اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﮑﻔﺎح اﻟﻮﻃﻨﯽ۸۴۸ ،
اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﯿﻦ در رد ﺑﺎﺑﯿﻪ۵۲۹ ،
اﻟﺤﯿﺎة۹۳۳ ،
اﻟﺨﻮاﻃﺮ و اﻟﺴﻮاﻧﺢ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم۴۴۷ ،
اﻟﺪﯾﻦ ﻓﯽ ﻃﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع،۸۵۴ ،۸۵۳ ،۸۵۱ ،
۸۵۵
اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﯽ اﻻول۸۰۱ ،
اﻟﺴﯿﻒ اﻟﻤﺸﮫﺮ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر،
۸۵۵ ،۸۵۱
اﻟﺸﺘﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻟﺮ۲۳۹ ،
اﻟﺸﯿﻌﻪ و اﻟﺘﺸﯿﻊ۱۰۳۱ ،
اﻟﻌﻠﻢ۱۶۸ ،
اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ و اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ۸۵۵ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
اﻟﻐﺎرات۸۶۱ ،۴۵۱ ،
اﻟﻐﺪﯾﺮ۹۳۷ ،
اﻟﻐﺮی۱۰۴ ،
اﻟﻔﺘﺢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ۱۰۷۰ ،
اﻟﻔﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۶۲۷ ،
اﻟﻔﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۱۹ ،
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯽ و اﻟﻤﻘﺎرن۹۸۹ ،
اﻟﻔﻘﮫﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨﮥ۱۰۶۸ ،
اﻟﻘﺮﯾﻊ۱۰۴ ،
اﻟﮑﺴﯿﺲ ﮐﺎرل۲۳۳ ،
اﻟﮕﺎر ،ﺣﺎﻣﺪ۷۰۱ ،
اﻟﻠﮫﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ۴۸۷ ،۴۸۲ ،۹۷ ،
اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﻻ ﻓﯽ ﺑﺤﻤﺪون۸۴۰ ،
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﻪ ھﺪی و ﺷﻔﺎء ،۱۰۴۰
۱۰۴۴
اﻟﻤﮫﺪی ،اﻟﻤﻨﺘﻘﻢ۹۹۰ ،
اﻟﻤﯿﺰان۹۷۷ ،۹۷۲ ،۵۰۷ ،۴۵۶ ،
اﻟﻨﮫﻀﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ۱۶۷ ،
اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ او اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ۲۷۶ ،
اﻟﻮﺣﯽ اﻟﻤﺤﻤﺪی۸۴۰ ،۴۳۷ ،
اﻟﻮﯾﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ،۵۶۹ ،۵۸۵ ،۳۷۵ ،۳۴۳ ،
.۷۸۹ ،۷۸۵ ،۷۸۳ ،۷۷۰ ،۷۴۵ ،۷۳۹
اﻟﮫﺎدی۹۲۸ ،۳۹۳ ،
اﻟﮫﺎﻣﯽ ،داود۹۴۳ ،۳۹۳ ،
اﻟﮫﺪاﯾﺔ اﻟﯽ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﯾﺔ۳۵۲ ،
اﻟﮫﻼل۱۶۱ ،۱۰۴ ،
اﻟﮫﯿﺎری ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۷۴۹ ،
اﻟﮫﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ۶۹۸ ،
اﻟﮫﯽ ،ﻓﺮج اﻟﻠﻪ۳۵۷ ،
اﻟﮫﯽ ﻗﻤﺸﻪ ای ،ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی۳۶۸ ،
اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺗﯿﻠﻮر۶۷۲ ،
اﻟﯿﮕﻮدرز۷۷۴ ،
اﻣﺎرات۱۰۰۶ ،

۱۳۰۵
اﻣﺎﻟﯽ۸۶۴ ،۸۶۱ ،
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷۸۹۴ ،
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﯿﺮاز۱۴۷ ،
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷۱۰۳۷ ،۸۴۳ ،۳۶۱ ،۲۰۰ ،
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۰۸ ،۸۰ ،۷۸ ،
،۶۵۵ ،۶۱۴ ،۵۷۴ ،۵۷۳ ،۳۷۳ ،۲۴۲ ،۲۳۸
،۱۰۸۷ ،۱۰۸۰ ،۱۰۷۹ ،۹۷۴ ،۷۷۶ ،۷۱۴
۱۰۸۸
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷،۱۹۹ ،۱۷۵ ،۱۰۸ ،۸۰ ،۷۸ ،
،۴۴۳ ،۴۲۹ ،۳۷۳ ،۲۹۸ ،۲۴۲ ،۲۳۸ ،۲۰۰
،۷۱۴ ،۷۰۸ ،۶۵۵ ،۶۱۴ ،۵۸۴ ،۵۷۴ ،۴۴۸
،۹۷۴ ،۹۵۶ ،۸۹۸ ،۸۶۱ ،۸۴۳ ،۸۱۲ ،۷۷۶
۱۰۷۹ ،۱۰۰۳ ،۱۰۰۲ ،۹۷۶ـ ،۱۰۸۷ ،۱۰۸۳
۱۰۹۲ ،۱۰۸۸
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﮐﺘﺎب(۵۸۵ ،
اﻣﺎم ﺣﻤﺎﺳﻪای دﯾﮕﺮ۹۹۲ ،
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
اﻣﺎم در ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ۹۳۷ ،
اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ۹۰۶ ،۸۹۲ ،۳۶۱ ،۱۴۴
اﻣﺎﻣﺰادۀ ھﺎرون وﻻﯾﺖ۱۰۲۱ ،
اﻣﺎم زﻣﺎن÷۲۱۵ ،۱۲۸ ،۷۹ ،۴۶ ،۴۰ ،ع
۵۳۴ ،۵۳۱ ،۵۲۹ ،۵۲۸ ،۴۵۷ ،۳۰۵ ،۲۵۰ع
۵۳۸ع ،۸۹۷ ،۸۹۴ ،۸۹۱ ،۵۶۲ ،۵۴۱ ،۵۳۹
۸۹۸
اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ÷۲۹۸ ،
اﻣﺎم ﺳﺠﺎد÷۱۶۱ ،۱۴۸ ،
اﻣﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۳۰۳ ،
اﻣﺎم ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۹۲۲ ،
اﻣﺎم ﺻﺎدق÷۹۱ ،۷۸ ،۴۶ ،ع ،۵۲۵ ،۱۴۳
۹۷۳ ،۸۹۸ ،۸۹۶
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ از ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد۴۴۹ ،
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ۴۴۷ ،
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ۹۶۰ ،

۱۳۰۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷،۲۲۰ ،۱۹۶ ،۱۶۳ ،۱۳۹ ،۱۳۶ ،
،۵۸۴ ،۵۷۴ ،۵۲۵ ،۵۱۴ ،۳۶۱ ،۲۶۳ ،۲۵۰
،۸۰۱ ،۷۳۹ ،۷۱۴ ،۷۰۳ ،۶۲۲ ،۶۱۷ ،۶۱۴
،۹۳۶ ،۹۲۳ ،۹۱۰ ،۸۹۸ ،۸۸۵ ،۸۳۶ ،۸۴۳
۱۰۵۲ ،۱۰۳۷ ،۱۰۱۴ ،۱۰۰۲ ،۹۹۵ ،۹۷۳
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ۵۶۶
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﺰرگ۴۴۹ ،
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻌﻠﯽ و دژی۸۴۸ ،۴۶۰ ،
اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ÷۸۹۹ ،۳۵۸ ،
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر۱۴۱ ،ع ،۵۷۷ ،۳۰۴ ،۲۷۳
۸۴۹ ،۷۰۱
اﻣﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ۲۲۰ ،۱۱۲ ،ع ،۲۲۶ ،۲۲۵
۲۴۳
اﻣﺎﻣﯽ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ۴۵۸ ،
اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۷۶۹ ،۷۶۷ ،۷۶۶ ،۴۸۴ ،۳۷۶ ،
اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ۴۴۲ ،
اﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺎدق۴۶۲ ،۱۱۶ ،۱۱۵ ،ـ ،۵۶۵ ،۴۶۶
۹۲۴
اﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺎدق) ،ﻓﺮزﻧﺪش(۵۸۶ ،
اﻣﺎﻧﯽ ،ھﺎﺷﻢ۴۶۶ ،۴۶۳ ،
اﻣﺎﻧﯽ ،ھﺎﺷﻢ۴۶۶ ،۴۶۳ ،
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺘﻼﺷﯽ۱۰۷۰ ،
اﻣﺖ واﺣﺪه۷۴۵ ،۷۳۹ ،۷۳۸ ،
اﻣﺘﯿﺎزات و وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺳﻼم۸۸۸ ،
اﻣﺠﺪ۱۰۳ ،
اﻣﺪاد ،ﺣﺴﻦ۱۴۴ ،
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ )ﺟﺰوه اﻣﺎم ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ(۴۶۹ ،
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ )ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ(،
۹۷۳
اﻣﺮﯾﮑﺎ،۳۳۴ ،۳۳۲ ،۳۳۱ ،۲۷۳ ،۲۳۰ ،۹۸ ،
۵۸۶ ،۵۷۸ ،۴۹۸ ،۴۸۹ ،۴۳۶ ،۳۶۴ع ،۵۸۹
،۸۱۲ ،۸۱۰ ،۷۲۰ ،۶۹۶ ،۶۷۲ ،۶۳۰ ،۶۲۳
۱۰۵۲ ،۹۰۷ ،۸۲۶

اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ۴۹۹ ،
اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ۵۵۴ ،۵۴۵ ،
اﻣﻪ ﺳﻪ زر۸۳۳ ،۸۲۳ ،
اﻣﯿﺪ ﻧﺠﻒ آّادی۷۴۸ ،
اﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ : ،ﭘﺰﺷﮏ۱۵۸ ،۱۲۹ ،
اﻣﯿﺮﭘﻮر۶۶۶ ،۶۶۵ ،
اﻣﯿﺮﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ۱۱۹ ،
اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ۷۵۲ ،
اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۵۰ ،۷۴۹ ،
اﻣﯿﺮﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ ،ﻣﮫﺪی۷۵۱ ،۷۴۹ ،
اﻣﯿﺮ ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن۴۴۷ ،
اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ۱۰۰۹ ،۳۵۸ ،
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر۴۵۸ ،
اﻣﯿﺮی۵۲۸ ،
اﻣﯿﺮی ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ۵۲۳ ،
اﻣﯿﺮﯾﻪ۶۹۲ ،
اﻣﯿﻦ ،ﭘﺮوﯾﺰ۴۹۸ ،۴۹۳ ،
اﻣﯿﻦ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ۸۲۱ ،۴۹ ،
اﻣﯿﻦ ،ﻗﺎﺳﻢ۱۰۱۳ ،
اﻣﯿﻨﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ،۴۵۹ ،۴۴۴ ،۳۶۷ ،۳۶۵ ،
۹۷۷ ،۹۵۰
اﻣﯿﻨﯽ اﺧﮕﺮ ،اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ۱۳۳ ،
اﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۶۰۸ ،
اﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ،۲۱۸ ،۱۶۵ ،۱۱۴ ،
،۹۲۴ ،۳۶۰ ،۳۱۶ ،۲۷۵ ،۲۷۴ ،۲۲۱ ،۲۱۹
۱۰۶۱
اﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ۸۶۵ ،۷۳۲ ،۴۹۵ ،۱۳۱ ،
اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪھﺎدی۱۹۳ ،
اﻧﺎرک۹۵۱ ،
اﻧﺘﺸﺎرات اﻋﻠﻤﯽ۸۴۸ ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ۹۱۰ ،
اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻌﻠﻢ۴۵۶ ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاھﺎﻧﯽ۸۴۳ ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪی۹۵۹ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
اﻧﺘﻈﺎر۶۷۳ ،
اﻧﺘﻘﺎم۵۸۲ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ اراک۱۴۸ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ۵۰۷ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۱۰ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان۵۱۰ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن۵۱۴ ،۵۱۰ ،۵۰۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺻﻔﮫﺎن۱۳۴ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۱۰ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮫﻀﺖ آزادی۹۳۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن۱۱۰ ،۱۰۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻮزه اوﮐﻼھﻤﺎ،
۳۶۴
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن،
۱۳۴
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ۵۱۲
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ۵۱۵ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺻﺎﺋﺐ۱۳۴ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ۲۰۴ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ۵۱۰ ،۵۰۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ۱۱۲ ،ع ،۵۰۹
۱۰۸۷ ،۱۰۰۵ ،۸۴۱ ،۷۷۱ ،۷۶۷ ،۵۱۴
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم۱۴۸ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۲۴ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ،۱۰۰ ،۶۳ ،۶۰ ،۵۹ ،
،۹۰۲ ،۸۵۹ ،۸۵۶ ،۵۳۰ ،۵۱۰ ،۱۹۰ ،۱۶۸
۹۰۵
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ۱۲۸ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ۴۵۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺰوار۱۴۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ،۲۸۵ ،۲۱۵ ،۱۳۵ : ،۱۲۴ ،
۵۳۹ ،۵۳۸ ،۵۲۹ ،۴۶۱ ،۳۸۴
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ۹۰۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮان۸۳۱ ،

۱۳۰۷
اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن۱۱۰ ،
اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن۱۷۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮان،۸۱۵ ،۸۱۴ ،
۸۳۲
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻔﺎﺧﺎﻧﻪ۱۰۱ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺪ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ۷۴۷ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻣﺬھﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ۵۱۶ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎوشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ۷۷۰ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ۹۴۰ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد ۵۱۴ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪۀ
ادﺑﯿﺎت۱۱۱ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﯽ۱۲۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺘﺪی اﻟﻮﺻﯽ۴۴۹ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ۹۹۸ ،
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ۵۱۹ ،۴۰۰ ،
اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ۱۲۷ ،
اﻧﺠﻤﻦ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۴۳ ،ع ۱۴۹
اﻧﺠﯿﻞ۵۵۴ ،
اﻧﺠﯿﻞ و ﻣﺴﯿﺢ۹۳۰ ،
اﻧﺪرزﮔﻮ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ،۶۱۵ ،۴۶۶ ،۴۶۵ ،۳۵۹ ،
۸۴۹ ،۷۷۲ ،۷۵۸ ،۷۵۶ ،۷۴۱
اﻧﺪﻟﺲ۴۲۰ ،
اﻧﺪوﻧﺰی۵۲۵ ،۴۴۹ ،۷۶ ،
اﻧﺪوه دﺧﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف۴۵۷ ،
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ۳۵۲ ،
اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ۵۱۷ ،
اﻧﺴﺎن در اﻓﻖ ﻗﺮآن۹۴۱ ،۱۳۵ ،
اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮت ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ۲۰۰ ،
اﻧﺴﺎن و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ۱۰۸ ،
اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا۵۵۳ ،
اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ۴۵۵ ،ع ۹۵۲ ،۴۶۴
اﻧﺴﺎن و ﻣﺎدی ﮔﺮی ،و اﺳﻼم۹۳۰ ،
اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺷﺎھﮑﺎر ﺧﻠﻘﺖ۵۱۶ ،

۱۳۰۸
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اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ۸۰۸ ،
اﻧﺼﺎری ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۵۰ ،
اﻧﺼﺎرﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۶۷۱ ،۴۵۷ ،۳۹۴ ،
اﻧﺼﺎری ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ۶۴ ،
اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ،ﯾﺤﯿﯽ،۹۵۰ ،۸۴۸ ،۳۶۷ ،
۱۰۸۳
اﻧﺼﺎری ،ﮐﺮﯾﻢ۴۲۱ ،
اﻧﺼﺎری ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۴۴۷ ،
اﻧﺼﺎری ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۴۵۰ ،
اﻧﺼﺎری ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۱۰۹۰ ،
اﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽ )ﺧﻄﯿﺐ در ﻗﻢ(۲۶۷ ،
اﻧﺼﺎری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی۴۳۳ ،
اﻧﺼﺎری ،ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ۷۷۳ ،
اﻧﺼﺎری واﻋﻆ۸۹ ،
اﻧﻔﺎﻗﺎت و ﺻﺪﻗﺎت در اﺳﻼم۴۳۷ ،
اﻧﻔﺎل ﯾﺎ ﺛﺮوتھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ۹۷۰ ،
اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﻼم۸۴۲ ،۴۵۷ ،
اﻧﻘﻼب در ﺧﻤﯿﻦ۹۶۳ ،
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﻼم۱۱۶ ،
اﻧﮕﺠﯽ۳۸۸ ،۶۹ ،
اﻧﮕﺠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۸۴۰ ،
اﻧﮕﺠﯽ ،ﺳﯿﺪاﺑﺮاھﯿﻢ۷۳ ،
اﻧﮕﺠﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ۳۰۳ ،
اﻧﮕﺠﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ۳۲۴ ،
اﻧﮕﺠﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۲۲۳ ،
اﻧﮕﻠﯿﺲ،۹۴۵ ،۷۶۱ ،۵۱۷ ،۴۹۲ ،۲۳۷ ،
۱۰۴۲
اﻧﻮاری۴۶۴ ،۳۱۴ ،ـ،۶۳۸ ،۵۸۰ ،۵۷۶ ،۴۶۷
۷۵۰ ،۶۴۲ ،۶۳۹
اﻧﻮاری ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪھﺎدی۱۸۱ ،
اﻧﻮﺷﯿﺮوان۸۷۷ ،۴۲۳ ،
اورﻣﯿﻪ۷۷۶ ،
اوﺳﺘﺎ ،ﺳﯿﺎوش )ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ(۶۸۹ ،
اوﺳﺘﺎ ،ﻣﮫﺮداد۹۹۲ ،

اوﻗﺎف ﻗﻢ۳۹۸ ،
اوﮐﻼھﻤﺎ ﺳﯿﺘﯽ۶۳۱ ،۳۶۴ ،
اوﻟﯿﻦ اﻣﺎرت ﺷﯿﻌﻪ۱۹۸ ،
اوﯾﻦ درﮐﻪ۸۴۴ ،
اھﻤﯿﺖ اﺳﻼم در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ۸۱۱ ،
اھﻤﯿﺖ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ۵۱۹ ،
اھﻤﯿﺖ روزه از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز۵۱۹ ،۵۱۶ ،
اھﻮاز۹۶۵ ،۷۴۳ ،۷۴۲ ،۲۰۷ ،
ای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر۱۰۰۴ ،
اﯾﺎدی ،ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ،۷۳۲ ،۵۲۶ ،۴۶۷ ،
۷۳۵
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ۸۱۲ ،۴۹۴ ،۲۷۳ ،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم از دﯾﺪﮔﺎه ژول
ﻻﯾﻮم۴۵۱ ،
اﯾﺪه آل زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪه آل۹۴۱ ،۵۱۶ ،
اﯾﺮان اﻣﺮوز۲۵ ،
اﯾﺮاﻧﺸﮫﺮ۹۶۳ ،۹۶۲ ،
اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا۳۰ ،۲۴ ،
اﯾﺮواﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۷۶ ،
اﯾﺮواﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ۳۸۲ ،
اﯾﺰاک دوﯾﭽﺮ۸۲۱ ،
اﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ۹۵ ،
اﯾﺰدی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۶۷۹ ،
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮاب۱۲۶ ،
اﯾﻀﺎح اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ در ﺷﺮح ﻣﮑﺎﺳﺐ۶۸۴ ،
ای ﻓﺎﺗﺢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ۱۰۰۴ ،
اﯾﻘﺎظ اﻟﺒﺸﺮ۸۵۴ ،۸۵۱ ،
اﯾﻼﻣﺦ۹۸۵ ،۹۰۰ ،۸۹۱ ،
اﯾﻤﺎن )ﻧﺸﺮﯾﻪ(۲۰۲ ،
اﯾﻦ اﺳﺖ آﯾﯿﻦ ﻣﺎ۹۴۲ ،
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،
۹۴۸
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ۷۸۸ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ،۶۷۶ ،۶۷۵ : ،۵۵۶ ،۳۴۷ ،
۶۸۶ ،۶۷۷
ﺑﺎب ﺣﺎدی ﻋﺸﺮ۳۶۱ ،
ﺑﺎﺑﮏ۷۱۵ ،
ﺑﺎﺑﻞ۱۵۲ ،
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن آزادی :دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق۱۰۰۹ ،
ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ۹۰۶ ،۹۰۴ ،۸۹ ،
ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ۶۴۰ ،۵۸۶ ،۳۶۴ ،۳۱۴ ،
ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ۹۷۱ ،
ﺑﺎدوﺑﺎران در ﻗﺮآن۴۵۷ ،
ﺑﺎر ﺗﻠﻤﯽ ﺳﻨﺖ ھﯿﻠﺮ۱۵۲ ،
ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ۱۷۷ ،
ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ۱۶۶ ،
ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ۴۵۹ ،
ﺑﺎزار ﺳﺮﺷﻮر۷۹۱ ،
ﺑﺎزار وﮐﯿﻞ۱۳۷ ،
ﺑﺎزﺟﺴﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ
ﮐﺎﻇﻢ ذواﻻﻧﻮار۵۸۹ ،
ﺑﺎزرﮔﺎن ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۴۹۸ ،
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﭘﻮران۷۶۵ ،۷۶۴ ،۶۰۸ ،۴۹۲ ،
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺣﻮری )ھﺎﯾﺪه(۷۶۴ ،
ﺑﺎزرﮔﺎن) ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ،۳۲۴ ،۱۱۶ ،۴۸ : ،۴۰ ،
۴۷۴
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ،۶۰۲ ،۵۰۶ ،۱۰۹ ،۹۹ ،
۶۸۸ ،۶۷۹ ،۶۴۶ ،۶۳۰
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮر۶۱۶ ،۶۰۷ ،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﮫﻤﻦ،۶۰۷ ،۵۸۷ ،۵۶۱ ،۵۴۸ ،
۶۰۹ ،۶۰۸
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۵۸۷ ،۵۴۸ ،
ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم۱۰۸۷ ،
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺼﺺ
ﻗﺮآن۹۸۹ ،
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﺪی ﻗﻠﯽ۱۰۸۱ ،

۱۳۰۹
ﺑﺎﺷﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ۹۶۳ ،
ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ در ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط،۴۴۶ ،
۹۶۰
ﺑﺎغ رﺿﺎﺋﯿﻪ۳۸۱ ،
ﺑﺎغ ﻣﯿﺮزا ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎن ﻣﯿﮑﺪه۱۰۲۴ ،
ﺑﺎغ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۲۶۴ ،
ﺑﺎﻓﻘﯽ ﯾﺰدی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۲۲۳ ،۳۱ ،
ﺑﺎﻗﺮ زاده ،ﻃﺎھﺮه۶۰۲ ،۵۶۹ ،
ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮﺷﯽ۳۳۹ ،
ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ۵۳۷ ،
ﺑﺎﮐﺮی ،ﺑﮫﺮوز )ﻋﻠﯽ(۵۴۸
ﺑﺎﮐﺮی ،رﺿﺎ۵۹۱ ،
ﺑﺎﮐﺮی ،ﻋﻠﯽ۵۹۱ ،۵۸۷ ،۵۴۸ ،۵۴۷ ،
ﺑﺎﮐﺮی ،ﻣﮫﺪی۷۶۱ ،
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎی آﺷﻨﺎ۶۷۳ ،
ﺑﺎﻣﺪاد روﺷﻦ۱۰۳۷ ،
ﺑﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ )ﺷﺮح ﺟﻨﺎﯾﺎت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ۴۳۵ ،
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات۳۰۶ ،۲۱۶ ،
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی۱۶۵ ،
ﺑﺎﻧﻮی اﺳﻼﻣﯽ۴۴۷ ،
ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ۹۸۳ ،
ﺑﺎﻧﻪ۹۶۶ ،
ﺑﺎھﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ۱۴۴ ،
ﺑﺎھﻤﺎد آزادﮔﺎن۳۰ ،
ﺑﺎھﻨﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد،۲۰۷ ،۱۶۵ ،۱۵۳ ،۹۲ ،
۴۲۲ ،۴۱۱ ،۴۰۹ ،۳۹۱ ،۳۷۹ ،۳۷۶ ،۳۷۲ع
،۴۹۲ ،۴۸۴ ،۴۶۹ ،۴۵۸ ،۴۲۹ ،۴۲۶ ،۴۲۳
،۶۸۸ ،۶۶۹ ،۶۶۵ ،۶۶۰ ،۶۵۹ ،۶۵۸ ،۴۹۵
۷۶۴ ،۷۲۵ ،۷۲۴ ،۷۲۲ـ،۷۶۹ ،۷۶۷ ،۷۶۶
۹۷۱ ،۹۷۰ ،۸۹۹ ،۷۹۷ ،۷۷۲ ،۷۷۱
ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۴۶۴ ،
ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ،۵۶۵ ،۴۷۲ ،۴۷۱ ،
۶۴۴

۱۳۱۰
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ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺲ۴۷۱ ،
ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺴﺠﺪ۷۳۸ ،۴۶۱ ،
ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار۹۷۲ ،۸۶۱ ،
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره داروﯾﻨﯿﺴﻢ و آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﺮﺿﯿﻪھﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ۹۴۶ ،
ﺑﺤﺜﯽ در ﺑﺎره ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ،۹۳۱ ،
۹۴۷
ﺑﺤﺜﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ۶۱۵ ،
ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۱۰۴۱ ،
ﺑﺤﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن۹۱۸ ،
ﺑﺤﺮﯾﻦ۷۶۰ ،
ﺑﺨﺎراﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۵۶۵ : ،۴۶۷ ،۴۶۵ ،
ﺑﺨﺘﯿﺎر۶۵۰ ،۳۱۸ ،
ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﺗﯿﻤﻮر۹۰۳ ،۴۳۶ ،۲۳۶ ،۲۳۵ ،
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﮋاد ،ﯾﺪاﻟﻠﻪ۱۰۵۲ ،
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺷﮫﻼ۳۶۶ ،
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻋﻤﺎداﻻﺳﻼم۴۳۳ ،
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ۹۸۱ ،
ﺑﺪﻻ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ،۵۴ ،۵۱ : ،۴۹ ،۴۸ ،۴۰ ،
،۴۷۵ ،۴۷۴ ،۳۲۴ ،۲۶۹ ،۲۴۰ ،۲۳۷ ،۲۲۶
۱۰۳۵ ،۱۰۳۴ ،۱۰۱۷
ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن ،اﺻﻐﺮ،۵۸۷ ،۵۵۶ ،۵۴۸ ،۵۴۷ ،
۵۸۸
ﺑﺪﯾﻊ زاده ،ﺟﻮاد۴۶۲ ،
ﺑﺮاﺗﯽ ،اﮐﺒﺮ۷۴۶ ،۶۱۷ ،
ﺑﺮازﺟﺎن۱۰۷۰ ،۵۵۱ ،۴۵۱ ،
ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ۵۰۵ ،۳۲ ،
ﺑﺮاھﻨﯽ ،رﺿﺎ۸۲۷ ،۸۲۴ ،
ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺮان۹۵ ،
ﺑﺮﺟﯿﺲ ،دﮐﺘﺮ۲۱۹ ،
ﺑﺮﭼﺴﺐھﺎی ﻧﺎﭼﺴﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ۱۰۷۲ ،
ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﺎﻧﺖ۳۳۸ ،
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﻦ از راه داﻧﺶ۱۵۹ ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ داروﯾﻨﯿﺴﻢ۹۵۴ ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوردهھﺎی اﻟﮑﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ،
۵۱۹
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺸﺮدهای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ۳۵۰ ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در زﻧﺪﮔﯽ رھﺒﺮ آزادﮔﺎن
ﺣﺴﯿﻦ÷۱۰۰۸ ،
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن۱۳۵ ،
ﺑﺮزﮔﺮ ،ﺣﺴﻦ۶۲ ،
ﺑﺮزوﯾﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ۷۹۴ ،
ﺑﺮزﯾﮕﺮان دﺷﺖ ﺧﻮن۹۹۸ ،
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ،۳۳۵ ،۳۵۰ ،۲۰۷ ،۱۰۵ ،
۸۹۸ ،۷۲۸ـ،۹۲۵ ،۹۲۳ ،۹۲۲ ،۹۲۱ ،
۱۰۴۵ـ ۱۰۸۴ ،۱۰۶۴ ،۱۰۵۹ ،۱۰۵۲
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ۹۷۰ ،۴۵۸ ،۴۵۵ ،۳۷۶ ،
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ۴۱۸ ،۲۹۷ ،۲۲۳ ،
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۱۰۳۷ ،۱۰۳۶ ،۸۶۵ ،
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۱۰۳۷ ،
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ۴۲۰ ،
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ۴۲۰ ،
ﺑﺮ ﻣﺪار ﺻﺒﺢ۱۰۰۴ ،
ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو۹۲۹ ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۳۴۹ ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ۳۴۹ ،۳۱۹ ،
ﺑﺮوﺟﺮد۱۶۱ ،۱۵۳ ،۹۱ ،۴۴ ،۲۹ ،
ﺑﺮوﺟﺮدی) ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ۳۰۲ ،
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺷﮫﯿﺪ۷۵۶ ،
ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۵۱ ،
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺤﻤﺪ۷۶۱ ،۷۴۶ ،
ﺑﺮوﺟﻦ۲۱۴ ،۷۷ ،
ﺑﺮوﻧﺪی۹۲۹ ،
ﺑﺮھﺎن رﺳﺎﻟﺖ۹۵۴ ،
ﺑﺮھﺎن ﻗﺮآن۳۵۰ ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ۴۵۱ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ۴۴۶ ،
ﺑﺰرﮔﻤﮫﺮ۸۷۷ ،
ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ۵۳۳ ،
ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮑﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ۸۰۰ ،۴۹۷ ،
ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ۲۰۰ ،
ﺑﺴﻮی اﺳﻼم ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ؟ ۳۷۸
ﺑﺴﻮی ﺧﺪا۴۵۰ ،
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ۶۰۳ ،۴۰۱ ،
ﺑﺸﺮ ﺣﻖ ،ﺿﯿﺎءع ۷۵۶
ﺑﺼﺮه۴۹۳ ،
ﺑﺼﯿﺮی ،ﻋﺒﺎس۱۹۸ ،
ﺑﺼﯿﺮی ،ﻋﻠﯽ۷۸۹ ،
ﺑﻄﺤﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ۶۰۹ ،
ﺑﻌﺜﺖ۵۸۲ ،
ﺑﻌﺜﺖ داﯾﻤﯽ۱۰۷۷ ،
ﺑﻌﺜﺖ ،ﻏﺪﯾﺮ ﻋﺎﺷﻮرا۹۳۴ ،
ﺑﻌﺜﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی۱۰۴۷ ،۷۲۷ ،۳۵۳ ،
ﺑﻌﻠﺒﮏ ﻟﺒﻨﺎن۴۲ ،
ﺑﻐﺪاد،۴۳۶ ،۲۶۳ ،۱۶۹ ،۱۶۷ ،۸۱ ،۶۷ ،
۱۰۶۶ ،۱۰۶۵ ،۸۵۵ ،۵۸۱ ،۵۵۵ ،۵۵۴ ،۴۹۳
ﺑﻘﺎﻟﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ۷۴۴ ،
ﺑﻘﺎﯾﯽ ،ﻣﻈﻔﺮ۷۲۶ ،۴۸۷ ،۳۲۹ ،۲۲۶ ،
ﺑﻘﯿﻊ۲۰۰ ،
ﺑﮑﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ۲۹۴ ،
ﺑﻼﻏﯽ ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ،۷۲۵ ،۷۲۲ ،۴۲۶ ،۳۵۰ ،
۹۸۵
ﺑﻼﻏﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺠﺖ۲۹۷ ،۱۲۹ ،
ﺑﻼﻏﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد۹۳۷ ،
ﺑﻼل۷۴۹ ،
ﺑﻼل ﺳﯿﺎه ﻗﮫﺮﻣﺎن در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ۷۴۹ ،
ﺑﻠﻌﻢ ﺑﺎﻋﻮر۸۹۶ ،
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن۶۳۶ ،
ﺑﻠﻮﺷﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ۱۰۶۴ ،

۱۳۱۱
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮫﻠﻢ رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد۱۰۶۵ ،
ﺑﻨﺎﺳﺎز ﻧﻮری ،اﺣﻤﺪ۶۳۷ ،
ﺑﻨﺎ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ۸۸۲ ،
ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ۲۶ ،
ﺑﻨﺪر ﭘﮫﻠﻮی۹۰ ،
ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ۳۶۷ ،
ﺑﻨﮑﺪار ،ﺣﺴﯿﻦ۶۴۵ ،
ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ۸۱۷ ،
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ۹۹۹ ،
ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮح۸۱۴ ،
ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان۸۱۵ ،۸۱۳ ،
ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ۶۵۹ ،
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ۴۷۹ ،
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ۲۸۹
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ،۴۹۲ ،۳۵۰ ،۳۴۹ ،
،۷۰۲ ،۶۸۹ ،۶۴۷ ،۶۲۹ ،۵۷۲ ،۴۹۹ ،۴۹۸
،۹۶۹ ،۹۶۸ ،۸۴۵ ،۸۴۴ ،۷۶۳ ،۷۴۴ ،۷۱۳
۱۰۷۶ ،۱۰۷۰
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﻣﺴﻌﻮد۶۵۲ ،
ﺑﻨﯽ ﻓﻀﻞ۳۸۲ ،۳۶۷ ،
ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ۷۳۰ ،
ﺑﻮذری ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۲۰۸ ،
ﺑﻮﺳﺘﺎن ،راﺑﻌﻪ۷۶۵ ،
ﺑﻮﺳﺘﺎن ،ﻣﻨﯿﮋه۷۶۵ ،
ﺑﻮﺷﮫﺮ۱۰۲۵ ،
ﺑﻮﻋﻠﯽ۷۱۳ ،
ﺑﻮﮐﺎن۷۶۷ ،
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن،۱۵۵ ،۱۴۷ ،۱۳۱ ،۹۶ ،۷۰ ،۶۹ ،۳۳ ،
۲۰۸ ،۱۸۳ ،۱۵۶ـ ،۳۰۵ ،۲۹۱ ،۲۷۸ ،۲۱۶
،۸۲۷ ،۵۴۱ ،۵۳۰ ،۵۲۷ ،۵۲۶ ،۵۲۵ ،۳۰۶
۱۰۴۱ ،۹۲۶ ،۸۴۶
ﺑﮫﺎدران ،ﻣﮫﺪی۴۶۳ ،
ﺑﮫﺎرآزادی۱۰۰۲ ،

۱۳۱۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن۶۰۸ ،
ﺑﮫﺎر ،ﻣﮫﺪی۷۴۸ ،
ﺑﮫﺒﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۸۶۱ ،
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ۹۸۳ ،۳۸۹ ،۱۳۲ ،
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۶۱۴ ،۳۳۴ ،۳۲۱ ،
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ،۲۰۱ ،۷۵ ،۴۳ ،۴۲ ،
،۳۲۶ ،۳۲۱ ،۲۷۱ ،۲۳۶ ،۲۲۱ ،۲۰۱۹ ،۲۰۶
.۷۲۷ ،۳۳۴
ﺑﮫﭙﻮر ،ﻋﻠﯽ۶۰۷ ،
ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ۴۹۸ ،
ﺑﮫﺠﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۳۷۷ ،
ﺑﮫﺠﺘﯽ اردﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۱۰۰۱ ،۴۲۹ ،
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫﺪاﺷﺖ راﯾﮕﺎن۵۱۹ ،
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دﯾﻦ اﺳﻼم۱۵۸ ،
ﺑﮫﺮاﻣﯽ )رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن( ۴۱۶ ،۳۱۸
ﺑﮫﺮوزی ،اﮐﺒﺮ۴۵۲ ،
ﺑﮫﺰاد ،ﻣﺤﻤﻮد۵۵۳ ،
ﺑﮫﺰادﻧﯿﺎ۴۹۸ ،
ﺑﮫﺸﺖ زھﺮا۵۸۶ ،۵۱ ،
ﺑﮫﺸﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ۳۰۵ ،
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ،۱۳۵ ،۱۳۳ ،
،۳۷۷ ،۳۷۶ ،۳۷۵ ،۳۷۰ ،۳۱۱ ،۲۹۴ ،۲۸۲
۴۰۲ ،۴۰۰ـ ،۴۳۴ ،۴۲۹ ،۴۲۷ ،۴۲۵ ،۴۱۷
،۵۷۲ ،۵۶۸ ،۵۳۹ ،۵۱۴ ،۵۱۱ ،۴۶۴ ،۴۵۸
،۶۶۹ ،۶۶۸ ،۶۶۶ ،۶۶۵ ،۶۴۱ ،۶۳۹ ،۵۷۷
۶۷۴ـ،۷۳۳ ،۷۰۵ ،۶۹۲ ،۶۹۱ ،۶۸۹ ،۶۷۸
،۷۸۳ ،۷۷۲ ،۷۷۱ ،۷۶۹ ،۷۶۴ ،۷۵۶ ،۷۴۶
۱۰۰۶ ،۹۸۷ ،۹۷۷ ،۹۷۰ ،۷۸۷
ﺑﮫﺸﺘﯽ ،اﺣﻤﺪ۴۲۹ ،
ﺑﮫﺸﮫﺮ۹۵۵ ،
ﺑﮫﻔﺮوزی ،اﺣﻤﺪ۷۷۲ ،۲۴۵ ،
ﺑﮫﻤﻦ ﻣﻨﺸﻂ۷۴۷ ،
ﺑﮫﻨﮋاد ،ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ۱۹۶ ،
ﺑﮫﻨﻮد ،ﻣﺴﻌﻮد۸۱۸ ،

ﺑﯽ آزار ﺷﯿﺮازی ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ۹۸۶ ،۴۵۸ ،
ﺑﯿﺎت ،ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ۸۴۲ ،
ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ۳۲ ،
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ۱۰۷۲ ،
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ۱۰۷۲ ،۳۵۰ ،
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس۸۷ ،۸۸۶ ،۸۸۱ ،۴۳۹ ،۲۳۵ ،
ﺑﯿﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن۵۳۱ ،
ﺑﯿﺪ آﺑﺎد۵۳۱ ،
ﺑﯿﺪار ،اﺑﻮذر۱۰۷۹ ،۸۲۵ ،۸۲۱ ،۶۹۲ ،
ﺑﯿﺪارﮔﺮان اﻗﺎﻟﯿﻢ ﻗﺒﻠﻪ۹۳۷ ،
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ۱۶۳ ،۱۶۱ ،
ﺑﯿﺮوت،۷۵۹ ،۶۲۴ ،۴۹۸ ،۴۹۳ ،۴۶۵ ،۴۱۱ ،
۱۰۶۸ ،۱۰۶۶ ،۸۴۸ ،۸۴۷ ،۸۴۰
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل۹۵۴ ،
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری۱۰۰۰ ،
ﺑﯿﮏ زاده۷۵۶ ،
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۰۲۰ ،
ﺑﯿﮕﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر۱۰۹ ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﮫﺎﻣﯿﻪ۴۰۷ ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﺮان،
۸۸۵
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن۱۲۹ ،
ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻮﭼﮑﮫﺎ۵۰۴ ،
ﺑﯿﻮک آﻗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﺳﺮاج۷۷ ،
ﭘﺎﭼﻨﺎر۲۴۵ ،
ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻓﺮخ رو۵۲۶ ،۲۱۶ ،
ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ۱۰۶۶ ،
ﭘﺎرﯾﺲ،۵۵۵ ،۵۱۶ ،۴۹۸ ،۴۹۳ ،۳۴۷ ،۲۹۳ ،
،۹۹۶ ،۹۶۴ ،۸۴۴ ،۷۶۲ ،۶۹۶ ،۶۲۶ ،۶۰۸
۱۰۷۳ ،۱۰۷۱ ،۱۰۷۰ ،۱۰۶۶
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﮑﺎﻻت۹۴۷ ،
ﭘﺎﺳﺦ داوری ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ۳۰ ،
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن۹۵۷ ،
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻓﺮ ﺟﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺰﮔﺮد۶۸۴ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ دھﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ۱۰۴۶ ،
ﭘﺎﺳﺪاران ﺻﻠﺢ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ۳۵۵ ،
ﭘﺎﺳﺪار ﺧﻮرﺷﯽ۱۰۰۴ ،
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﻧﺎﺻﺮ۴۴ ،
ﭘﺎﮐﺮوان۳۳۵ ،۳۱۱ ،
ﭘﺎﮐﺮوان ،اﺧﺘﺮ۱۱۶ ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،۱۶۴ ،۱۶۳ ،۸۱ ،۷۶ ،۷۵ ،۷۴ ،
،۴۷۱ ،۴۵۲ ،۴۴۴ ،۴۳۸ ،۳۵۲ ،۲۰۳ ،۱۶۶
،۷۶۳ ،۷۶۰ ،۷۵۸ ،۶۸۶ ،۶۴۴ ،۵۲۳ ،۵۲۰
۸۸۱ ،۸۴۰ ،۸۱۲ ،۷۷۵
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﺳﻌﯿﺪی(۱۶۳ ،
ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ در اﺳﻼم۱۶۰ ،
ﭘﺎول۲۳۳ ،
ﭘﺎﯾﻨﺪه ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۴۷ ،
ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۷۶۲ ،۴۰۸ ،۴۰۳ ،
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮫﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی۳۸ ،۳۷ ،
ﭘﭙﺴﯽ ﮐﻮﻻ۲۹۳ ،
ﭘﭽﻮه ﻧﺎﻣﻪ۸۵۴ ،
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ۶۸۴ ،
ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﺟﻮی۴۵۵ ،
ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ در اﺳﻼم۵۰۴ ،
ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن۷۸۳ ،
ﭘﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻣﺪاد۹۹۲ ،
ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﭘﺎﺳﺦھﺎ۹۵۲ ،۹۴۷ ،
ﭘﺮﮐﺎر ،ﻣﺠﯿﺪ۴۲۱ ،
ﭘﺮﻧﯿﺎن ،ﺣﺴﻦ۴۵۴ ،
ﭘﺮواز ﺑﺴﻮی ﺳﯿﺎره آزادی۱۰۰۷ ،
ﭘﺮورش ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۷۴۶ ،۵۳۳ ،۱۱۵ ،
ﭘﺮوﯾﺰی ،رﺳﻮل۱۴۴ ،
ﭘﺮھﺎم ،ﻣﮫﺪی۱۴۴ ،
ﭘﺮﯾﺸﺎن )ﺷﺎﻋﺮ(۱۰۰۱ ،
ﭘﺮﯾﻮر ،ﻋﻠﯽ۱۵۹ ،
ﭘﮋوه۸۹۷ ،
ﭘﮋوھﺶ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﮐﻤﺮه ای(۸۵۰

۱۳۱۳
ﭘﮋوھﺸﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻘﮫﯽ۱۰۷۹ ،
ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت۶۲۳ ،
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ،۳۷۵ ،۳۶۶ ،۳۶۴ ،
۸۹۵ ،۷۶۲ ،۴۰۵
ﭘﻄﺮو ﺷﻔﺴﮑﯽ۹۳۲ ،
ﭘﮕﺎه )ﻧﺸﺮﯾﻪ( ۱۳۵۰
ﭘﻞ ﮔﺮﯾﻢ۷۴۵ ،
ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن۸۱۹ ،
ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺸﯿﺪ در رد ادﻋﺎی ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق
ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻣﺮدان۱۹۸ ،
ﭘﻨﺪار ﭘﺮوری ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از داورﯾﮫﺎی ﮐﺴﺮوی
در ﺑﺎره داﻧﺸﮫﺎ۶۸۲ ،
ﭘﻮرﻗﺪﯾﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۳۱۱ ،
ﭘﻮر ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺪ۴۵۸ ،
ﭘﻮﺳﺖ ﭼﯽ ،اﺣﻤﺪ۳۹۶ ،
ﭘﻮﯾﺎن ﭘﺮوﯾﺰ۸۲۷ ،۵۶۵ ،۴۰۱ ،۱۲۴ ،
ﭘﮫﻠﻮی ،اﺷﺮف۹۰۳ ،
ﭘﮫﻠﻮی ،ﺛﺮﯾﺎ۹۰۵ ،
ﭘﮫﻠﻮی ،رﺿﺎ۷۲۶ ،
ﭘﮫﻠﻮی ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ۱۸۵ ،
ﭘﮫﻠﻮی ،ﻓﺮح۸۹۹ ،۸۹۸ ،۸۳۳ ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ۸۴۸ ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و اﻧﻘﻼب۸۴۸ ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﺟﮫﺎد۸۴۸ ،
ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺮوزی۳۰ ،
ﭘﯿﺎم ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻘﯿﻢ اروﭘﺎ در ﺷﮫﺮ ﻟﻨﺪن۳۲۰ ،
ﭘﯿﺎم ﺷﺎدی۹۲۸ ،۳۹۳ ،
ﭘﯿﺎم )م .آزرم(۹۹۴ ،
ﭘﯿﺎم ﻧﻮر۹۷۲ ،
ﭘﯿﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎع،
۱۷۳

۱۳۱۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﭘﯿﺘﺮ آوری۸۲۱ ،
ﭘﯿﺮآور ،ﺣﺴﯿﻦ۷۵۲ ،
ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ۴۶۷ ،
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮی۴۴۸ ،
ﭘﯿﺮ ﻣﻮﺳﯽ۸۲۱ ،
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﻣﻨﺼﻮره۵۲۶ ،
ﭘﯿﺮوزی ﺣﺘﻤﯽ۳۵۳ ،
ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﮑﺴﺖ۵۱۹ ،۴۰۱ ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﻼم۴۵۰ ،
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﮫﻒ۵۳۳ ،
ﭘﯿﺸﮕﺎھﯽ ﻓﺮد ،زھﺮا۷۶۱ ،
ﭘﯿﺸﮕﺎھﯽ ﻓﺮد ﻣﺤﻤﺪ۶۹۲ ،۵۳۳ ،
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ۹۵۹ ،
ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ۱۰۳ ،
ﭘﯿﺸﻮا) ،روﺣﺎﻧﯽ در ﺷﯿﺮاز(۷۵۴ ،
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻓﮑﺮ۴۴۷ ،
ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ،ﻣﮫﺪی۳۹۳ ،
ﭘﯿﺸﻪ وری ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ،۱۸۱ ،۱۲۰ ،۴۲ ،۱۸ ،
۹۷۷ ،۹۱۷ ،۵۴۷
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ۳۷۶ ،
ﭘﯿﻐﺎم زﺧﻢ۹۹۹ ،
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺧﺮک ﺣﮑﻢ آﺑﺎد۳۰ ،
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﯾﺎران۴۴۲ ،
ﭘﯿﮑﺎر،۶۱۷ ،۶۰۷ ،۵۸۲ ،۵۸۱ ،۵۷۰ ،۵۵۴ ،
۶۴۶ ،۶۳۳
ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ۱۰۰۸ ،
ﭘﯿﮑﺎریھﺎ۵۶۴ ،
ﭘﯿﮏ رﻣﻀﺎن۹۵۳ ،
ﭘﯿﻤﺎن۷۹۷ ،۷۸۳ ،۱۶۳ ،۵۱ ،
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ،۴۵۵ ،۴۵۴ ،۹۹ : ،۹۸ ،۹۵ ،
،۷۸۳ ،۷۰۸ ،۶۷۷ ،۶۷۶ ،۵۷۵ ،۵۵۷ ،۴۵۸
۸۰۰ ،۷۹۹ ،۷۹۸ ،۷۹۶
ﭘﯿﻤﺎن ،ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۳۸۸ ،
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻐﺪاد )ﺳﻨﺘﻮ(۲۳۵ ،

ﺗﺌﻮری اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم۴۴۵ ،
ﺗﺎﺋﺐ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۱۹۸ ،
ﺗﺎﺑﺸﯽ از ﻗﺮآن۱۰۴۹ ،
ﺗﺎﺑﻨﺪه ،ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ۱۹۱ ،
ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ۱۰۸۱ ،
ﺗﺎج زاده ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۷۴۴ ،۷۴۳ ،
ﺗﺎج ،ﻋﺒﺎس۷۸۸ ،
ﺗﺎراﺟﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر۵۲۲ ،۵۲۱ ،
ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﺒﺮﻣﺎﻟﻪ۸۴۲ ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤﺮه ای۸۵۹ ۹
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ۴۴۷ ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺴﯿﻦ÷ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻼﯾﻠﯽ۸۵۵ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس۹۵۹ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﯾﺎ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن۱۰۰۹ ،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۴۹۹ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷۸۵۵ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل اول ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ۸۴۲ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن۷۵۲ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎﻧﻮن۱۲۸ ،۱۲۲ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰوات اﻟﻌﺮب۴۴۷ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ۴۴۷ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﺳﻮﺋﯿﺲ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ۹۸۲ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن۸۵۹ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم۵۱۷ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻔﺖ۱۳۳ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﺴﺮوی۱۰۳۵ ،۲۸ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪس۴۵۱ ،
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن۹۸۵ ،
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻃﻒ۸۴۳ ،
ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ۳۹۲ ،
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب و روان۲۳۳ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺗﺒﺮﯾﺰ،۹۴ ،۹۱ ،۸۸ ،۷۲ ،۶۹ ،۶۴ ،۲۸ ،۱۷ ،
،۴۵۹ ،۴۵۳ ،۳۱۳ ،۲۸۵ ،۲۶۴ ،۱۸۹ ،۱۵۰
،۹۲۱ ،۹۱۹ ،۹۱۲ ،۹۰۷ ،۷۷۶ ،۵۴۵ ،۵۲۱
۱۰۵۹ ،۱۰۵۷ ،۱۰۲۲ ،۹۵۱
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ۲۲۳ ،
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ۲۲۳ ،
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی )ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن(۵۵۷ ،
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۱۰۸۳ ،۱۵۱ ،
ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻗﺎﺳﻢ،۴۶۰ ،۴۵۹ ،۴۵۸ ،۱۹۸ ،۱۳۵ ،
۱۰۵۱ ،۸۲۱ ،۷۵۶ ،۶۸۲
ﺗﺠﺪد )ﻧﺸﺮﯾﻪ(۸۶۹ : ،۸۶۵ ،
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ از اﻧﻘﻼب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ۷۶۱ ،
ﺗﺠﺮﯾﺸﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ۶۰۶ ،۵۷۵ ،
ﺗﺠﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻣﺎده۱۶۱ ،
ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺳﺮار ﮐﺮﺑﻼ۱۰۸۱ ،
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ۸۴۲ ،۹۳ ،
ﺗﺨﺘﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ۴۸۴ ،
ﺗﺪﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ۹۰۳ ،
ﺗﺮاب ﭘﻮر ،ﻣﺠﯿﺪ۷۵۲ ،
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ۹۶۱ ،
ﺗﺮﺑﯿﺘﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻨﯽ۹۷۰ ،
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﮫﺪاء اﻟﻔﻀﯿﻠﻪ۸۴۸ ،
ﺗﺮﮐﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ۷۵۶ ،
ﺗﺮک )ﻋﺒﺪﺧﺪاﯾﯽ( ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۷۲۸ ،
ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ۱۷۴ ،
ﺗﺮﮐﯽ ،ﻋﻠﯽ۲۳۶ ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ،۸۹۳ ،۸۱۲ ،۷۶۴ ،۳۴۰ ،۳۳۸ ،۳۱۱ ،
۹۸۵ ،۹۱۱
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻧﺴﺎن۵۵۳ ،
ﺗﺮورﭼﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﯿﻦ۶۸۴ ،
ﺗﺴﺨﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۳۹۴ ،
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ۸۴۸ ،
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺮی اﺻﻼح ﺣﻮزه۳۶۵ ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﻪ اﺳﻼﻣﯽ آزاد۹۷۴ ،

۱۳۱۵
ﺗﺸﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۱۹۷ ،۱۹۴ ،۱۹۳ ،۷۶ ،
ﺗﺸﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ۶۴۶ ،۶۰۷ ،
ﺗﺸﯿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ارﺗﺠﺎع۷۳۱ ،
ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و ﺻﻔﻮی۷۱۶ ،۶۸۴ ،۳۱۷ ،
ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻮﻟﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﻼم۹۸۴ ،
ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ۶۸۴ ،
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺸﯿﻌﻪ۴۳۶ ،
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﻼم۴۵۱ ،
ﺗﻌﺎون در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺳﻼم۵۱۶ ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ۱۱۰ ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن،۲۰۸ ،
۹۷۰
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﺳﻼم۱۳۵ ،
ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر،۱۰۷۳ ،
۱۷۷
ﺗﻔﺖ۴۵۷ ،
ﺗﻔﻨﮕﭽﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۶۰۸ ،۶۰۷ ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻓﺘﺎب۹۳۵ ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻠﻪ۱۰۵۹ ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر۱۰۵۹ ،۸۴۰ ،۴۳۷ ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن۱۰۵۹ ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری۸۸۸ ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎﺷﻒ۹۸۹ ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ۹۴۴ ،
ﺗﻔﻀﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۹۵۳ ،
ﺗﻔﻠﯿﺲ۵۴۵ ،۱۵۰ ،
ﺗﻘﺪﯾﺴﯿﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ۷۶۱ ،
ﺗﻘﺮﯾﺮات درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺜﺮﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۶۸۴ ،
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ۹۴۹ ،
ﺗﻘﻮی ،ﺟﻌﻔﺮ۱۰۵۱ ،
ﺗﻘﻮی راد )از ﮔﺮوه ﺑﺪر(۷۴۵ ،
ﺗﻘﻮی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد۲۴۰ ،
ﺗﻘﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ۴۷۰ ،
ﺗﻘﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۲۱۴ ،۱۸۹ ،۱۸۷ ،

۱۳۱۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺗﻘﻮی ،ﺻﺎدق،۱۰۵۱ ،۱۰۴۹ ،۹۲۱ : ،۶۹۳ ،
۱۰۶۴ ،۱۰۵۵ ،۱۰۵۴ ،۱۰۵۳ ،۱۰۵۲
ﺗﻘﯽ زاده ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ،۳۸۹ ،۲۷۱ ،۱۹۳ ،۷۶ ،
۱۰۲۳ ،۹۳۱ ،۹۲۸ ،۸۰۵
ﺗﻘﯽ زاده ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۱۰۴۹ ،
ﺗﻘﯽ ﺷﮫﺮام۵۹۱ ،
ﺗﻘﯽ ﻗﻤﭙﺰ )ﺷﮫﺮام ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ(۵۹۰
ﺗﻘﯿﻪ ﺳﭙﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ۹۴۹ ،
ﺗﻘﯿﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ۳۵۴ ،
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ۸۴۰ ،
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات۵۰۷ ،
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ در
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ۱۱۱ ،
ﺗﮑﻤﯿﻞ ھﻤﺎﯾﻮن ،ﻧﺎﺻﺮ۱۹۳ ،
ﺗﮑﯿﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ۴۱۵ ،
ﺗﮑﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺠﺮﯾﺶ۹۰۹ ،
ﺗﮑﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺖ۳۰۷ ،
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی۹۳۸ ،
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭘﯿﻤﺎن و ﭘﺮﭼﻢ۱۰۵۹ ،۲۹ ،
ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ۳۵۳ ،۳۵۱ ،
ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ۱۶۷ ،
ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ۸۲۸ ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﺎن ﻓﺮد ،ﺣﺴﻦ۷۶۷ ،
ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۲۵۰ ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻗﺮآن۵۰۷ ،
ﺗﻮﺣﯿﺪ۷۹۱ ،۴۵۰ ،
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ۹۹۰ ،
ﺗﻮﺳﻞ۹۵۲ ،
ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم۹۶۱ ،۵۴۱ ،
ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس۴۹۸ ،
ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۲۲ ،۶۱۷ : ،۴۹۸ ،۴۹۳ ،
ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻣﮫﻨﺪس۹۹ ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ـ
واﯾﺖ۹۴۱ ،

ﺗﻮﮐﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ۷۵۴ ،۷۵۳ ،
ﺗﻮﮐﻠﯽ )از ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ(۴۶۷
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۷۶۴ ،۴۶۴ ،۴۶۳ ،
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۴۲۷ ،
ﺗﻮﻟﻠﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون۴۲۷ ،۱۴۴ ،
ﺗﻮﻣﺎس آرﻧﻮﻟﺪ۴۵۰ ،
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮﻧﺘﺴﺮ۱۰۱۸ ،
ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎﻧﺲ۱۵۸ ،
ﺗﻮﻧﺲ۵۲۵ ،۵۲۰ ،
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن۱۰۴۱ ،۱۰۳۸ ،۴۵۷ ،۱۵۴ ،
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۲۹ ،
ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺻﻮل۹۵۴ ،۹۵۱ ،۴۵۷ ،
ﺗﮫﺮان) ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﺗﮫﺮاﻧﯿﺎن ،ﺻﺎدق۹۰۳ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺟﻮاد )ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد آﻗﺎی ﺗﮫﺮاﻧﯽ(۹۶۴ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ۹۷۳ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد۱۳۲ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ،۳۱۵ ،۳۱۰ ،۲۲۱ ،۱۲۱ ،
،۹۷۲ ،۷۵۹ ،۶۹۵ ،۴۵۸ ،۴۱۳ ،۳۵۵ ،۳۴۹
۹۷۷
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺘﺒﯽ۴۱۹ ،۲۸۹ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۲۲۱ ،۲۱۸ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﯿﺎ۲۹۸ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۲۲۳ ،
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد آﻗﺎ۹۶۴ ،۱۲۷ ،
ﺗﯿﺒﻮرﻣﻨﺪ۸۲۱ ،
ﺗﯿﻔﺘﯿﮑﭽﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﺑﮫﺠﺖ۹۹۴ ،
ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش۴۰ ،
ﺗﯿﻤﻮری ،ﺑﮫﺮام۷۷۶ ،
ﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ۵۲۶ ،۲۷۱ ،
ﺛﺎﻣﻨﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۱۳۶ ،
ﺛﺒﺎﺗﯽ ،وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ۴۵۳ ،
ﺛﺮﯾﺎ۹۰۳ ،
ﺛﻘﻔﯽ ﭘﺪر زن اﻣﺎم۳۲۶ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺛﻘﻔﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ۳۲۶ ،
ﺟﺎده آﺗﺸﮑﺎه۱۰۶۰ ،
ﺟﺎذﺑﻪ و داﻓﻌﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷۴۵۵ ،
ﺟﺎذﺑﮥ اﺳﻼم۴۵۲ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ۱۱۶ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ۱۱۳ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﮐﺮﻣﺎن۱۳۲ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ۱۵۱ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺗﮫﺮان۵۸۵ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﻼم۱۰۷۳ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪای داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﻘﻮل۱۹۰ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۲ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫﻘﻢ۳۶۷ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﻮان اﺳﻼﻣﯽ۱۰۶ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ۷۷۱ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ۱۰۷ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ۱۹۵ ،۸۶ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ۶۶ ،
ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺻﻔﮫﺎن۸۶ ،
ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن۱۳۲ ،
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ۸۲۶ ،
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﺗﮫﺮان۲۸۰ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ۲۹۱ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻋﺎظ ﺗﮫﺮان۱۳۲ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰھﺮا۴۱۴ ،
ﺟﺎن دﯾﻮن ﭘﻮرت۱۶۳ ،
ﺟﺎن ﻓﻘﺮ۵۵۹ ،۵۵۳ ،
ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس۶۰۸ ،
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۴۶۹ ،
ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر۹۴۱ ،
ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق۱۶۵ ،
ﺟﺒﮫﻪ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان۴۶۸ ،
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم۱۰۷ ،۲۸۸ ،

۱۳۱۷
ﺟﺒﮫﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن۶۲۱ ،
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﺘﺤﺪه اﺳﻼﻣﯽ۱۰۰ ،
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ،۳۳۶ ،۳۳۵ ،۲۲۶ ،۱۲۳ ،۲۰ ،
۵۸۷ ،۵۲۲ ،۵۰۰ ،۴۹۵ ،۳۶۹
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ اول۴۸۷ ،
ﺟﺒﮫﮥ ﻣﻠﯽ دوم۴۹۱ ،۴۸۸ ،
ﺟﺮج ﺟﺮداق و اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺻﻮت اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ۹۲۹ ،
ﺟﺰاﺋﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۸۸۶ ،
ﺟﺰاﺋﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ،۳۱۵ ،۳۱۱ ،۲۸۲ ،
،۶۹۱ ،۵۱۴ ،۵۱۱ ،۴۲۲ ،۴۱۲ ،۴۰۹ ،۴۰۲
۷۲۶
ﺟﺰاﺋﺮی ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ۹۱۵ ،۳۶۹ ،۲۸۲ ،۳۱۱ ،
ﺟﺰاﺋﺮی ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ۲۷۹ ،
ﺟﺰاﯾﺮی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ۷۴۲
ﺟﺰﻧﯽ ،ﺑﯿﮋن۵۸۹ ،۴۷۳ ،۳۳۵ ،
ﺟﺰوۀ ﺳﺒﺰ۵۹۷ ،
ﺟﺸﻦ ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزی۶۹ ،
ﺟﻌﻔﺮ از ﺑﻨﮕﺎل۵۲۵ ،
ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،اﺑﺮاھﯿﻢ۷۵۲ ،۷۵۱ ،
ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،رﺿﺎ۷۵۶ ،
ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۷۵۲ ،
ﺟﻌﻔﺮی ،ﺷﻌﺒﺎن۲۴۶ ،۲۴۲ ،
ﺟﻌﻔﺮی ﮔﯿﻼﻧﯽ۷۴۸ ،۳۸۶ ،۳۶۰ ،۳۳۱ ،
ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۴۲۷ ،۳۷۶ ،۱۳۵ ،۱۳۴ ،
 ۵۱۳ ،۵۰۷ ،۴۵۹ ،۴۵۸ ،۴۲۹ـ ،۶۶۵ ،۵۱۷
،۹۳۵ ،۸۳۵ ،۸۱۲ ،۷۷۲ ،۷۲۱ ،۶۷۵ ،۶۶۶
۹۳۸ـ ۹۴۶ ،۹۴۱
ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی،۴۴۳ ،۱۶۵ ،۱۱۵ ،
،۵۲۵ ،۴۸۷ ،۴۸۵ ،۴۵۵ ،۴۵۱ ،۴۴۹ ،۴۴۵
،۶۷۹ ،۶۷۶ ،۶۷۲ ،۵۷۹ ،۵۶۸ ،۵۵۰ ،۵۴۹
: ،۷۹۹ ،۷۸۶ ،۷۸۵ ،۷۸۳ ،۶۸۸ ،۶۸۲ ،۶۸۱
۸۴۱
ﺟﻼﻟﯽ ،اﺣﻤﺪ۷۰۳ ،۵۵۶ ،

۱۳۱۸

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺟﻼﻟﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ۶۰۸ ،
ﺟﻠﻮه ﺣﻖ۱۰۳۷ ،۹۴۳ ،
ﺟﻠﻮه ﺣﻘﯿﻘﺖ۹۰۵ ،
ﺟﻠﻮه ﻣﻘﺪم ،ﻓﺮزاﻧﻪ۷۶۵ ،
ﺟﻠﯿﻞ اﻓﺸﺎر ،اﺣﻤﺪ۵۸۹ ،
ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ۲۹۳ ،
ﺟﻢ۲۵ ،
ﺟﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ۱۰۷۹ ،
ﺟﻤﺎﻟﺰاده ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۲۴ ،
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ،۴۳۹ ،۴۳۲ ،۳۷۴ ،۳۳۶ ،
۸۴۱ ،۸۰۱ ،۷۰۶ ،۵۲۲ ،۴۹۳ ،۴۴۳
ﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ۹۲۸ ،
ﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﯽ۳۳۸ ،
ﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ۹۲۸ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ آزادی ﻣﺮدم اﯾﺮان۷۹۸ ،۹۸ ،۹۷ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﻼم۲۰۴ ،۲۰۳ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۱۰۲ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ۵۲۰ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۱۰۸ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﻠﯽ۱۰۵۲ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﻼم۱۱۷ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﭘﺮﺳﺘﺎن۲۱۴ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮادران اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه۱۴۹ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮادران اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺰد۱۴۷ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ﻗﺮآن۱۰۰ ،۸۵ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم۱۵۱ ،۱۴۹ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن۱۰۰ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۱۸۶ ،۱۰۱ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻋﻮت اﺳﻼم۱۵۲ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ۵۰۰ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﻦ و داﻧﺶ۱۴۸ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ۱۰۰ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ۱۰۶ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻼم۱۵۲ ،۱۴۸ ،

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ۷۸۸ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺮآن۱۵۲ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﮐﺎران اﺳﻼم۱۱۲ ،۱۰۳ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮآن۱۵۰ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ۷۱ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ۱۵۵ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮ۲۱۳ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ آزاد۱۹۷ ،۱۰۵ ،۱۰۴ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار۱۱۳ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۱۷۹ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯿﻮن اﺳﻼﻣﯽ۱۵۳ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن اﺳﻼم۱۱۷ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻀﺖ اﺳﻼم۱۰۵۱ ،۲۳ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪه اﺳﻼﻣﯽ۱۴۳ ،۱۰۰ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ۱۲۳ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﻠﯽ۱۰۵۱ ،
ﺟﻤﮑﺮان۳۰۷ ،
ﺟﻤﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۳۹۰ ،
ﺟﻤﯿﻠﻪ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۳۹۰ ،
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﻮﭘﺎﺷﺎ۵۲۲ ،
ﺟﻤﯿﻠﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ۴۵۱ ،۱۶۴ ،
ﺟﻨﺎب زاده ،ﻣﺤﻤﺪ۴۲۹ ،
ﺟﻨﺎح ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۴۵ ،۱۶۳ ،
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ۲۲۳ ،
ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان )ﺟﺎﻣﺎ(۷۹۸ ،
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ۴۹۴ ،
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان۹۹ ،
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز،۷۹۶ ،۶۸۴ ،۶۳۸ ،
۷۹۹ ،۷۹۸
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺸﮫﺪ۶۲۶ ،
ﺟﻨﺘﯽ اﺣﻤﺪ،۵۳۵ ،۴۱۰ ،۴۰۲ ،۴۰۳ ،۳۶۰ ،
۹۵۰ ،۷۴۸ ،۵۷۳ ،۵۳۶
ﺟﻨﺘﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۵۷۸ ،۴۰۸ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺟﻨﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ،۶۴۴ ،۴۰۸ ،۴۰۳ ،۳۶۷ ،۳۴۳ ،
۹۶۵ ،۷۶۱ ،۶۹۶
ﺟﻨﮓ رﻣﻀﺎن۱۰۶ ،
ﺟﻨﮕﻞ )ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ(۵۶۶ ،
ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ در اﺳﻼم۴۴۶ ،
ﺟﻮاد ﻣﯿﺮﻟﻮﺣﯽ۲۱۷ ،
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ۹۸۰ ،۹۷۷ ،۴۰۷ ،۳۶۷ ،
ﺟﻮادی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ۲۷۹ ،
ﺟﻮادی ،ﻗﺎﺳﻢ۸۰۸ ،۳۹۴ ،
ﺟﻮادی ،ﻣﺤﻤﺪ۱۹۸ ،
ﺟﻮادی ﻧﻮﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ۵۷۵ ،
ﺟﻮادﯾﻪ۷۷۶ ،۷۷۵ ،
ﺟﻮان ﺧﻮﺷﺪل ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۶۸۹ ،۵۸۹ ،
ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺮآن۲۸۷ ،
ﺟﻮاھﺮ ﮐﻼم ،ﻋﻠﯽ۱۰۲۳ ،
ﺟﻮاھﺮی ،اﺑﺮاھﯿﻢ )ﻧﺎﺻﺮ(۶۰۷ ،
ﺟﻮاھﺮی ،ﻣﺤﻤﺪھﺎدی۴۲۷ ،۹۵ ،
ﺟﻮدة اﻟﺴﺤﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ۷۴۹ ،۹۹ ،
ﺟﻮھﺮی ،اﺑﺮاھﯿﻢ۶۲۲ ،
ﺟﻮھﺮی زاده ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۹۴۸ ،
ﺟﻮھﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ۵۹۶ ،
ﺟﮫﺎد )ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ(۹۲ ،
ﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت ۴۵۹
ﺟﮫﺎن آرا ،ﻋﻠﯽ۷۴۱ ،۴۹۹ ،
ﺟﮫﺎﻧﺒﮕﻠﻮ ،راﻣﯿﻦ۸۱۳ ،
ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ۸۳۵ ،
ﺟﮫﺎن داﻧﺶ۴۳۱ ،
ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ۹۸۸ ،
ﺟﮫﺎن ﻧﻮ۸۲۶ ،
ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺲ از ﻋﺎﺷﻮرا،
۳۶۴
ﺟﮫﺮم۶۲۶ ،۲۰۸ ،
ﺟﯿﺮان ﭘﻮر )ﺧﺎﻣﻨﻪ ای(۴۵۹ ،
ﭼﺎﺑﮫﺎر۹۵۱ ،

۱۳۱۹
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ زوار۸۴۰ ،۸۳۹ ،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻢ۱۰۳۷ ،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی۱۱۳ ،
ﭼﺎﻟﻮس۹۶۰ ،
ﭼﺎل ھﺮز۶۵۷ ،
ﭼﺮا ﺣﺴﯿﻦ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد؟ ۱۲۴
ﭼﺮا رﻓﻮزه ﺷﺪم۹۶۰ ،
ﭼﺮﭼﯿﻞ۱۸ ،
ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ،۵۷۱ ،۱۲۴ ،۱۱۹ ،
۷۳۹ ،۶۵۴ ،۶۵۰ ،۶۲۳ ،۶۱۲
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه اﻣﺎ ﻣﺒﺎرز۴۵۷ ،
ﭼﮑﺎﻣﮥ ﻗﯿﺎم۱۰۰۵ ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﮫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪ۲۰۰ ،
ﭼﻤﺮان ﻣﺼﻄﻔﯽ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۳۵۴ ،۹۵ ،
۸۴۹ ،۸۴۷ ،۶۲۴ ،۴۹۹ ،۴۹۸ ،۴۹۵
ﭼﻨﮕﯿﺰ۴۸۰ ،
ﭼﻮﭘﺎن زاده ،ﻣﺤﻤﺪ۵۸۹ ،
ﭼﮫﺎرده داﺳﺘﺎن۹۸۴ ،
ﭼﮫﺎردھﯽ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ۱۰۲۱ ،
ﭼﮫﺎر راه ﮐﻨﺪی و آﯾﺰﻧﮫﺎور۳۷۱ ،
ﭼﮫﺎرﺳﻮﻗﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،
۲۰۹ ،۱۴۱
ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل اﺻﻔﮫﺎن۱۵۸ ،
ﭼﮫﺮه اﺳﻼم در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه۹۴۸ ،
ﭼﮫﺮۀ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ۶۵۱ ،
ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ۱۱۷ ،
ﭼﻪ ﮔﻮارا۹۹۵ ،۸۱۲ ،۶۱۳ ،
ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﮐﺎر در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ۱۰۰۹ ،
ﭼﯿﻦ۵۶۵ ،۵۵۸ ،
ﺣﺎﺋﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﮫﺪی۶۹۱ ،۴۵۶ ،۴۰۲ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ۳۷ ،ـ ،۴۹ ،۳۹
،۳۰۶ ،۲۸۵ ،۲۶۷ ،۳۶۴ ،۳۶۳ ،۱۶۹ ،۵۴
۸۵۰ ،۶۷۲ ،۳۲۳ ،۳۰۹ـ ،۱۰۱۷ ،۸۷۸ ،۸۵۲
۱۰۴۷

۱۳۲۰
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ﺣﺎﺋﺮی زاده۲۲۷ ،
ﺣﺎﺋﺮی ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ۲۸۵ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۹۹۰ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ۹۹۰ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ۳۲۷ ،۲۶۴ ،
ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی۶۹۷ ،۱۴۷ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ۷۵۴ ،۴۰۵ ،۳۰۳ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی۱۰۲۴ ،۲۶۴ ،۱۹۴ ،۱۹۳ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ۷۵۴ ،
ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ،۳۹۲ ،۳۲۹ ،۳۰۸ ،۲۸۸ ،
۱۰۸۴ ،۴۷۵
ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۶۳ ،
ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،ﻣﮫﺪی،۲۷۱ ،۲۷۰ ،۲۱۰ ،۵۴ ،
،۴۲۷ ،۳۶۵ ،۳۲۹ ،۳۲۶ ،۳۲۱ ،۲۷۷ ،۲۷۳
۶۳۰
ﺣﺎﺗﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ۷۸۱ ،۷۷۷ ،۷۷۶ ،۷۷۵ ،
ﺣﺎج ﺗﻘﺎ۷۵۲ ،
ﺣﺎج ﺗﻮﺳﻠﯽ۴۱۴ ،
ﺣﺎج ﺣﻤﺰه ﯾﺰدان۵۶۵ ،
ﺣﺎج ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری۹۳۱ ،۸۵۹ ،۸۴۰ ،
ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ،اﺻﻐﺮ۳۷۱ ،
ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ،ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ۵۲۱ ،
ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ۹۵۵ ،۱۵۹ ،
ﺣﺎج ﺷﻔﯿﻌﮫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ۶۰۸ ،۶۰۷ ،
ﺣﺎج ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮش ﻓﺮوش۶۹۲ ،
ﺣﺎج ﻓﺮھﻮدی۱۴۹ ،
ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ )زورق(۱۰۰۱ ،
ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری۲۳۲ ،
ﺣﺎﺟﯽ دوراﻧﺪﯾﺶ۱۲۲ ،
ﺣﺎﺟﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۴۷۱ ،
ﺣﺎﺟﯽ ،ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن۲۳۶ ،
ﺣﺎذﻗﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۲۰۶ ،۲۰۵ ،۱۸۵ ،۱۴۵ ،
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﻪ۸۵۴ ،۴۹ ،
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﺳﺐ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری۸۵۴ ،

ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۰۳ ،۴۴۷ ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻠﻪ۳۵۴ ،
ﺣﺎﻟﺖ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۱۸۳ ،۱۰۰ ،
ﺣﺎﻣﺪ )ﺳﺮاﯾﻨﺪه ﺷﮫﺪای ﻣﺤﺮم(۱۰۰۵ ،
ﺣﺎﯾﺮی زاده۲۲۷ ،
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺷﻔﯿﻖ۷۶۴ ،
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﮫﯽ ،ﻋﻠﯽ۷۶۲ ،۷۶۱ ،
ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺣﺴﻦ۱۰۷۱ ،۱۰۷۰ ،
ﺣﺠﺎب۹۲ ،
ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم۶۸۴ ،
ﺣﺠﺎب و ﺿﺪ ﺣﺠﺎب در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ۳۱ ،
ﺣﺠﺎج۸۹۴ ،
ﺣﺠﺎز۱۰۳۶ ،
ﺣﺠﺎزی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ۱۵۵ ،
ﺣﺠﺎزی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۹۰۵ ،۹۰۲ ،
ﺣﺠﺎزی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ )ﭘﺪر ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ(۱۹۸
ﺣﺠﺎزی ،ﻃﻪ )ح .آرزو(۱۰۰۳
ﺣﺠﺎزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل۱۵۹ ،
ﺣﺠﺎزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ۷۹۱ ،۷۸۴ ،۵۱۲ ،۳۴۲ ،
ﺣﺠﺎزی ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ،۱۶۲ ،۱۴۹ ،۸۶ ،۶۲ ،
،۷۲۱ ،۷۲۰ ،۷۱۹ ،۵۱۷ ،۵۱۳ ،۴۵۸ ،۱۹۸
۹۱۴ ،۹۰۲ ،۷۶۷ ،۷۲۳
ﺣﺠﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ۲۵ ،
ﺣﺠﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۲۷۵ ،۱۹۲ ،۱۵۵ ،۱۱۳ ،
ﺣﺠﺖ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ۴۳۲ ،۳۹۶ ،
ﺣﺠﺖ ﮐﻤﺮه ای ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ،۱۹۴ ،۴۳ ،
،۳۹۶ ،۳۳۰ ،۳۶۷ ،۳۶۴ ،۲۳۷ ،۲۲۲ ،۱۹۷
۹۷۰ ،۹۵۱ ،۴۳۲
ﺣﺠﺘﯽ ،ﺣﺴﻦ۱۵۰ ،
ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۴۷۱ ،
ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ،۳۹۳ ،۲۸۹ ،۱۵۵ ،۳۲ ،
،۴۵۵ ،۴۴۲ ،۴۳۲ ،۴۲۹ ،۴۲۴ ،۴۲۲ ،۴۰۹
،۹۴۸ ،۹۴۶ ،۹۲۷ ،۸۷۰ ،۷۶۷ ،۵۶۸ ،۴۵۸
۹۸۴ ،۹۸۳

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد،۱۵۳ ،۱۳۵ ،
،۴۲۸ ،۴۲۷ ،۴۷۲ ،۳۸۶ ،۳۵۵ ،۲۴۷ ،۱۹۸
۹۸۳ ،۴۶۵
ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۹۸۵ ،
ﺣﺠﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۹۸۹ ،
ﺣﺠﺘﯽ واﻋﻆ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ۱۹۸ ،
ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪی )ﮐﺘﺎب(۷۴۹ ،
ﺣﺞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ۹۸۸ ،
ﺣﺪاد ،اﺣﻤﺪ۷۵۳ ،
ﺣﺪاد ،ﺣﺴﻦ۱۳۴ ،
ﺣﺪاد ﻋﺎدل۸۱۹ ،۶۹۶ ،۶۷۴ ،
ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،ﺳﻮﺳﻦ۷۶۵ ،
ﺣﺪادی ،اﮐﺒﺮ۷۵۳ ،
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ۸۷۴ ،
ﺣﺪﯾﺚ رﻣﻀﺎن۴۵۴ ،
ﺣﺪﯾﺪﭼﯽ )دﺑﺎغ( ،ﻣﺮﺿﯿﻪ۷۶۱ ،۶۱۶ ،
ﺣﺮﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رﯾﺎﺣﯽ۷۱۴ ،
ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺮوز اﻣﺮوز۱۰۰۰ ،
ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺤﻮل۹۴۱ ،
ﺣﺮم ﭘﻨﺎھﯽ۳۶۷ ،۳۲۲ ،
ﺣﺮﻣﺖ رﯾﺎ۱۰۱۶ ،
ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ۵۴۷ ،
ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ۷۵۸ ،۲۲۳ ،۲۷۹
ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ ،ﻓﯿﺮوز۴۵۲ ،
ﺣﺮﯾﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ۴۹۸ ،
ﺣﺮﯾﺮی ،ﺳﯿﻤﯿﻦ۶۰۷ ،
ﺣﺮﯾﺮی ،ﻣﮫﻨﺪس۷۹۹ ،
ﺣﺰب اﺗﺤﺎد ﺣﺴﯿﻨﯽ۱۳۷ ،
ﺣﺰب اﺧﻮان اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ۱۰۷ ،
ﺣﺰب اراده ﻣﻠﯽ۱۵۵ ،
ﺣﺰب اﺳﻼم )ﺷﺎھﺮود(۱۵۰ ،
ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮه۹۹۰ ،۳۳۹ ،
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ۶۱۱ ،
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ )ﺷﯿﺮاز(۱۴۴ ،

۱۳۲۱
ﺣﺰب اﯾﺮان۷۹۸ ،۴۸۷ ،۱۲۴ ،۹۸ ،۹۷ ،
ﺣﺰب اﯾﺮان ﺷﻌﺒﮥ ﺷﯿﺮاز۱۴۴ ،
ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ۹۱۳ ،
ﺣﺰب ﺑﺮادران۱۴۷ ،۱۴۳ ،۱۳۸ ،۱۳۶ ،
ﺣﺰب ﺑﻌﺚ۱۰۸۱ ،
ﺣﺰب ﺗﻮده،۲۳۳ ،۲۳۲ ،۲۲۶ ،۴۴ ،۴۲ ،۱۹ ،
،۸۲۸ ،۸۲۶ ،۸۲۲ ،۷۰۹ ،۵۳۷ ،۵۲۶ ،۳۳۵
۱۰۵۱ ،۹۵۲ ،۹۳۹ ،۹۲۲ ،۹۰۵
ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ۷۷۴ ،
ﺣﺰب ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ۹۷ ،۹۵ ،
ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن۹۲۸ ،
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات اﺳﻼﻣﯽ۱۰۲۵ ،
ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ۳۱۷ ،
ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن۸۲۱ ،
ﺣﺰب زﻧﺎن اﯾﺮان۱۷۹ ،
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ۹۹ ،
ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان۹۵ ،
ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ آزاد۱۰۳ ،
ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان۴۸۷ ،
ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ،۵۴۵ ،۴۷۳ ،۴۷۱ ،۴۷۰ ،
۹۸۳
ﺣﺰب ﻧﻮر۱۳۶ ،
ﺣﺴﺎﺑﯽ ،اﻗﺪس۴۵۲ ،
ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۷۸ ،
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎل اﺳﯿﺮی۱۴۴ ،۱۳۹ ،
ﺣﺴﺐ ﺣﺎل ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﮫﻨﺴﺎل۱۰۷۰ ،
ﺣﺲ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﮫﺎرم روح اﻧﺴﺎﻧﯽ۹۳۱ ،
ﺣﺴﻦ آﺑﺎد۶۸۲ ،
ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻦ۴۴۷ ،
ﺣﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ۳۹۴ ،
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء۴۳۹ ،
ﺣﺴﻦ راودﻣﻨﺪ۷۵۶ ،
ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠﯽ۸۶۲ ،
ﺣﺴﻦ زاده رﺷﺘﯽ ،ﺣﺴﻦ۳۲ ،

۱۳۲۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ۷۷۴ ،۷۵۸ ،۳۴۹ ،۲۰۲ ،
ﺣﺴﻦ ﺻﺪر۱۰۲۲ ،
ﺣﺴﻨﮏ ﮐﺠﺎﯾﯽ۴۵۴ ،
ﺣﺴﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۳۹۳ ،۳۷۸ ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ۷۶۶ ،
ﺣﺴﯿﺒﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ۲۲۶ ،۲۳۰ ،۹۷ ،
ﺣﺴﯿﻦ اﺧﻮان۷۶۴ ،
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای اﻧﺴﺎنھﺎ۹۹۱ ،
ﺣﺴﯿﻦ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪھﺎﺷﻢ۲۴۲ ،
ﺣﺴﯿﻦ زاده )ﻋﻄﺎرﭘﻮر( ۴۵۴
ﺣﺴﯿﻦ وارث آدم۱۰۰۳ ،۷۰۹ ،۷۰۳ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۱۶۹ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻓﺴﺮ اﻟﺴﺎدات۶۵۰ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۱۳۲ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ۲۳۴ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ۱۰۰۱ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ۷۵۴ ،۱۴۷ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ۹۶۷ ،۵۳۸ ،۱۴۷ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ۲۴۰ ،۲۳۸ ،۲۲۸ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ۸۴۸ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ،۱۰۴۲ ،۱۰۱۴ ،
۱۰۶۴ ،۱۰۵۲ ،۱۰۴۵
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎ
ﺻﻔﺤﻪ۹۱۴ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۴۵۹ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻏﺮوی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ۱۳۲ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۰۱۷ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۱۳۲ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺸﮫﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۱۳۲ ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻋﻤﺎدزاده۱۰۹۰ ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد،۳۷۴ ،۳۷۳ ،۳۱۷ ،۱۲۲ ،
،۵۱۳ ،۵۰۹ ،۵۰۰ ،۴۷۹ ،۴۵۰ ،۴۳۷ ،۳۷۵
،۶۶۰ ،۶۵۹ ،۶۵۳ ،۵۴۰ ،۵۲۵ ،۵۲۴ ،۵۱۴
،۸۱۲ ،۷۸۹ ،۷۷۲ ،۷۶۹ ،۷۱۶ ،۶۹۲ ،۶۸۲

،۹۲۳ ،۹۰۸ ،۹۰۶ ،۹۰۴ ،۹۰۰ ،۸۹۸ ،۸۹۱
،۱۰۰۳ ،۹۹۸ ،۹۹۴ ،۹۹۳ ،۹۸۵ ،۹۵۷ ،۹۴۰
۱۰۸۴ ،۱۰۰۷ ،۱۰۰۶
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﺰدی ،ﺣﺴﯿﻦ۳۰۳ ،
ﺣﻀﺮات ﻣﺮاﺟﻊ دام ﺑﻘﺎﺋﮫﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ۴۷۴ ،
ﺣﻀﺮﺗﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۲۳۶ ،
ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس،۲۱۴ ،۲۱۳ ،۲۱۱ ،۲۱۰ ،
۴۷۷ ،۲۱۵
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )درﺑﺎره ﻃﮫﺎرت(۹۸۸ ،
ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ،۴۲۹ ،۴۲۴ ،۴۲۱ ،۴۰۲ ،
۹۴۶ ،۸۷۰
ﺣﻘﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ۶۴۶ ،۶۱۹ ،۴۰۲ ،
ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۴۰۲ ،
ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ،۶۴۵ ،۵۷۵ ،۵۳۴ ،۳۷۸ ،
۱۰۹۳ ،۶۸۲
ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ۴۶۲ ،
ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،ﺗﺮاب،۵۵۰ ،۵۴۸ ،۳۲۸ ،۲۷۲ ،
،۵۸۱ ،۵۶۸ ،۶۰۸ ،۵۶۷ ،۵۵۷ ،۵۵۴ ،۵۵۱
۹۴۵ ،۶۱۶ ،۶۰۸ ،۵۸۴ ،۵۸۳ ،۵۸۲
ﺣﻘﮕﻮ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ۴۹۸ ،
ﺣﻘﮕﻮ ،ﻣﺴﻌﻮد۵۹۱ ،
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ۸۴۲ ،۸۴۰ ،
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن )ﻧﺸﺮﯾﻪ(۸۰ ،
ﺣﻘﻮق ،ﻋﺴﮑﺮ۸۳۶ ،
ﺣﻘﻮق ،ﻣﺤﻤﺪ۹۹۰ ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان۴۵۱ ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم۱۰۴۱ ،
ﺣﻘﯿﻘﮥ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ واﻟﺜﻮرة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯽ
اﯾﺮان۳۳۶ ،
ﺣﮑﻤﺖ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۴۵۱ ،۷۶ ،
ﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۹۶۴ ،
ﺣﮑﻢ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ در اﺳﻼم۶۸۴ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺣﮑﻤﯽ زاده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮫﺮﯾﻊ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی،۴۸ ،
۴۷۴ ،۳۲۴
ﺣﮑﻤﯽ زاده ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۳۷ ،ـ ،۵۰ ،۴۸ ،۴۰
،۱۰۳۲ ،۴۷۴ ،۳۲۵ ،۳۲۴ ،۵۶ ،۵۵ ،۵۳
۱۰۴۴ ،۱۰۳۶ ،۱۰۳۵
ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮان و ﻋﺘﺮت۳۴۹ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ۳۵۲ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺎﻟﻤﯽ از اﺣﻤﺪ ﻣﻔﺘﯽ زاده۳۵۰ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ،
۳۵۴
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﺳﺖ۶۶ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ۹۵۴ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ۳۵۴ ،۳۵۰ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ واﺣﺪ۳۵۳ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم۱۰۴۷ ،۱۰۴۶ ،۳۳ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ،ج ۳۴۹ ،۲ ،۱
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ۳۵۰ ،
ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺴﺮوی )ﺧﺴﺮواﻧﯽ( ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۱۷۴ ،
ﺣﮑﯿﻢ زاده۶۷۷ ،
ﺣﮑﯿﻢ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ،۲۸۱ ،۲۷۶ ،۲۲۳ ،۹۲ ،
،۹۰۹ ،۹۰۸ ،۷۵۴ ،۴۶۶ ،۳۳۴ ،۳۰۲ ،۲۸۹
.۱۰۴۱ ،۱۰۴۰ ،۹۵۰
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۱۰۸ ،۷۶ ،
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﺣﺎج ﻣﺤﻤﻮد۸۴۰ ،
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۹۹۶ ،
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،۱۲۶ ،۱۲۲ ،۱۱۴ ،۱۱۳ ،
،۵۲۸ ،۵۰۴ ،۴۵۸ ،۴۳۰ ،۴۲۹ ،۲۷۵ ،۱۲۷
۹۳۲ ،۷۸۵ ،۷۰۳ ،۶۶۱ـ ،۹۸۷ ،۹۴۰ ،۹۳۸
۱۰۰۲
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۱۰۰۵ ،۴۶۰ ،
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﮫﺪی۷۱۴ ،۲۸ ،
ﺣﻼج۹۹۷ ،
ﺣﻠﺒﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد،۱۹۶ ،۱۲۶ ،۱۲۳ ،۱۱۹ ،
۵۲۷ـ ۵۳۸ ،۵۳۳ ،۵۲۹ـ ۹۲۶ ،۸۴۱ ،۵۴۰

۱۳۲۳
ﺣﻠﻪ۲۶۳ ،
ﺣﻠﯿﮥ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ۱۰۸۳ ،
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻏﺪﯾﺮ۹۳۷ ،
ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺷﮫﺎدت۱۰۰۱ ،
ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ۱۰۰۳ ،
ﺣﻤﺎم ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﯾﯽ۲۴۴ ،
ﺣﻤﺰه ﻏﻮث۱۹۳ ،
ﺣﻤﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ۹۲۹ ،۱۶۴ ،
ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ،۵۱۵ ،۵۰۳ ،۴۹۲ : ،۴۸۵ ،
۵۵۱ ،۵۴۸ ،۵۴۷ـ ،۶۳۲ ،۶۱۶ ،۶۰۸ ،۵۸۷
،۸۴۱ ،۷۸۶ ،۷۷۱ ،۷۶۴ ،۶۸۸ ،۶۴۷ ،۶۴۰
۱۰۵۹ ،۱۰۰۳ ،۸۴۴
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن۲۶۵ ،۲۴ ،
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ۱۰۲۴ ،
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ۱۰۲۴ ،۲۶۵ ،۱۴۷ ،۲۷ ،
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ۳۶۱ ،۱۸۶ ،
ﺣﻮزه ھﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ۲۱۱ ،
ﺣﻮل اﻟﻤﯿﺰان۹۷۲ ،
ﺣﯿﺎت ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ۹۴۲ ،
ﺣﯿﺎت ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﻨﺸﺄ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن۵۵۳ ،
ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۵۹۱ ،
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۶۳ ،۱۰۱ ،
ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ۱۸۹ ،
ﺣﯿﺪری۶۴۰ ،۶۳۹ ،
ﺣﯿﺪری ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۴۶۶ ،
ﺣﯿﺪری ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۷۴۵ ،
ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی۱۰۴۲ ،۲۸۱ ،۱۵۶ ،۳۴ ،
ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۱۰۶۰ ،۶۹۶ ،۶۳۱ ،
ﺧﺎدﻣﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ۱۲۹ ،ـ ،۱۳۴ ،۱۳۱
،۱۰۹۳ ،۶۱۴ ،۳۶۶ ،۳۱۳ ،۳۱۱ ،۳۱۰ ،۱۷۹
۱۰۹۵
ﺧﺎدﻣﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ۱۲۹ ،
ﺧﺎرک۱۰۵ ،
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻨﺎ در اﺳﻼم۵۱۶ ،

۱۳۲۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء۸۴۹ ،
ﺧﺎﻃﺮات ﺻﺒﺤﯽ درﺑﺎره ﺑﺎﺑﯿﮕﺮی و ﺑﮫﺎﺋﯿﮕﺮی،
۹۳۱
ﺧﺎﻃﺮات و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮫﺎی ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎی،
۵۲۶
ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ۶۵۲ ،
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ۲۴۶ ،
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﺮی۸۴۱ ،۴۹۲ ،
ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ،۱۵۶ ،۱۵۰ ،۵۴ ،
،۱۰۳۰ ،۴۵۶۹ ،۲۱۳ ،۱۵۵ ،۱۵۴ ،۱۹۲
۱۰۳۸ـ ۱۰۵۰ ،۱۰۴۴ـ۱۰۵۷ ،
ﺧﺎﻟﺼﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی۱۵۴ ،
ﺧﺎﻟﺼﯽ ،ھﺎدی۱۵۶ ،
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،اﺑﺮاھﯿﻢ۶۰۷ ،
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ،۳۱۵ ،۱۲۵ ،۱۱۹ ،۳۳ ،
،۳۸۶ ،۳۶۵ ،۳۶۱ ،۳۶۰ ،۳۵۹ ،۳۵۸ ،۳۴۲
،۵۳۶ ،۴۶۹ ،۴۶۷ ،۴۴۲ ،۴۴۱ ،۴۱۲ ،۴۰۹
،۶۱۶ ،۶۱۳ ،۶۱۲ ،۵۷۹ ،۵۶۹ ،۵۶۷ ،۵۳۸
،۶۷۷ ،۶۶۳ ،۶۶۲ ،۶۵۹ ،۶۵۸ ،۶۵۷ ،۶۵۱
،۷۶۶ ،۷۴۸ ،۷۴۶ ،۷۰۵ ،۶۸۹ ،۶۸۶ ،۶۷۸
،۸۳۴ ،۸۲۵ ،۷۹۷ ،۷۹۱ ،۷۹۰ ،۷۸۱ ،۷۶۷
۹۶۱ ،۹۲۶ ،۸۹۸ـ۱۰۸۷ ،۱۰۸۴ ،۹۹۵ ،۹۶۴
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۴۵۸ ،۴۴۲ ،۳۶۵ ،
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺳﯿﺪھﺎدی،۴۴۲ ،۴۳۹ ،۳۸۴ ،
۷۹۱ ،۷۶۷ ،۶۷۵
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ۶۴۱ ،
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ۳۱۴ ،
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۴۱۵ ،
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﺤﺴﻦ۶۱۱ ،۶۰۸ ،۵۹۳ ،
ﺧﺎﻣﻪ ای ،اﻧﻮر۸۲۳ ،
ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﭘﺮوﯾﺰ۹۹۷ ،۸۱۵ ،
ﺧﺎﻧﻮادۀ آﺧﻮﻧﺪی۴۵۰ ،
ﺧﺎﻧﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ۴۵۷ ،
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ۶۱۴ ،۵۲۰ ،

ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﻮﺳﺎﻟﯿﺴﺖ،۲۰۱ ،۱۲۴ ،۹۸ ،
۴۸۷
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻓﮑﺎر روز۴۵۳ ،
ﺧﺪا در ﻃﺒﯿﻌﺖ۴۵۶ ،
ﺧﺪا را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ۹۴۶ ،
ﺧﺪا را ﺧﻮاب دﯾﺪم زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد۶۸۹ ،
ﺧﺪارﺣﻤﯽ ،ﻋﺒﺎداﻟﻞ۷۴۷ ،
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺮآن۶۲ ،
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ۵۱۸ ،
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ۵۱۶ ،
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ۹۹۰ ،
ﺧﺪاﯾﺎر ﻣﺤﺒﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ۸۳۷ ،۵۱۶ ،۱۹۲ ،
ﺧﺪاﯾﯽ ،اﺣﻤﺪ۴۴۹ ،
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و اﯾﺮان۴۵۵ ،
ﺧﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ۳۹۸ ،
ﺧﺮاﺳﺎن۸۵۱ ،
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۳۰۳ ،۱۳۰ ،
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ۲۱۳ ،
ﺧﺮاﻓﺎت ﭼﯿﺴﺖ۷۹ ،
ﺧﺮدداوری ،ﮐﻨﺪ۶۸۴ ،
ﺧﺮﺳﻨﺪ ،اﺣﻤﺪ۹۹۹ ،
ﺧﺮﺳﻨﺪ ،ﭘﺮوﯾﺰ۱۰۰۲ ،۹۹۷ ،۴۲۸ ،
ﺧﺮﻗﺎن۱۰۲۳ ،
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ،۸۰۵ ،۵۰۷ ،۴۷۶ ،۵۰ ،
۱۰۱۹ ،۱۰۱۷ ،۱۰۱۴ ،۹۳۳ ،۹۲۲ـ ،۱۰۲۹
۱۰۵۴ ،۱۰۵۳ ،۱۰۵۱ ،۱۰۴۶ ،۱۰۴۴
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ۱۰۲۶ ،
ﺧﺮم آﺑﺎد۱۵۲ ،۳۴ ،
ﺧﺮﻣﺸﺎھﯽ ،ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ۶۲۰ ،
ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ۸۳۵ ،۷۴۴ ،
ﺧﺰاﺋﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﺋﻠﯽ۲۰۸ ،
ﺧﺰﻋﻠﯽ ،ﻣﻨﯽ۹۷۱ ،
ﺧﺰﻋﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ،۳۲۴ ،۲۴۲ ،۲۱۱ ،۳۴ ،
،۴۸۴ ،۳۹۱ ،۳۹۰ ،۳۸۵ ،۳۷۴ ،۳۶۷ ،۳۵۹

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
،۷۴۸ ،۷۲۲ ،۶۶۹ ،۶۶۸ ،۶۶۵ ،۶۵۹ ،۵۷۵
۹۵۰ ،۸۹۹ ،۷۹۲ ،۷۶۹ ،۷۶۷
ﺧﺴﺎرت ﺟﮫﺎن۹۶۰ ،
ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ۸۷۷ ،
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ۲۲۳ ،
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۹۲۷ ،
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ۹۲۷ ،
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺎدی،۱۱۵ ،۹۴ ،۷۳ ،۳۳ ،
،۱۶۹ ،۱۶۵ ،۱۶۳ ،۱۶۲ ،۱۵۵ ،۱۳۴ ،۱۲۰
،۳۹۳ ،۳۸۸ ،۳۶۵ ،۲۷۵ ،۲۵۰ ،۲۱۱ ،۱۹۸
،۴۳۲ ،۴۲۹ ،۴۲۴ ،۴۲۷ ،۴۰۹ ،۳۹۸ ،۳۹۴
،۴۵۸ ،۴۵۵ ،۴۴۷ ،۴۴۴ ،۴۴۳ ،۴۴۲ ،۴۳۴
،۵۶۸ ،۵۶۷ ،۵۱۵ ،۵۱۲ ،۵۱۰ ،۴۶۴ ،۴۵۹
۹۲۶ ،۷۴۹ ،۷۱۰ ،۷۰۸ ،۶۵۸ ،۵۷۶ـ ،۹۳۱
۹۸۵ ،۹۵۴ ،۹۴۷
ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪھﺎدی۲۹۴ ،
ﺧﺴﺮوی ﻧﮋاد ،اﺣﻤﺪ۹۲۳ ،
ﺧﺴﯽ در ﻣﯿﻘﺎت۱۰۰۱ ،
ﺧﺼﺎل۸۶۴ ،۸۶۰ ،
ﺧﻀﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد۴۴۸ ،۴۴۷ ،
ﺧﻄﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،آﯾﻨﺪه اﺳﻼم ،وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن۴۷۵ ،
ﺧﻄﺒﺎت ﺟﺎﻧﺴﻮز۱۴۸ ،
ﺧﻂ ﺧﻮن۹۹۲ ،
ﺧﻄﯿﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ۸۱ ،
ﺧﻄﯿﺐ ،ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ۸۸۷ ،۸۸۶ ،۸۸۴ ،
ﺧﻼﺻﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح رازی۸۶۲ ،
ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ۷۳ ،
ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﺻﺎدق،۳۶۷ ،۳۵۹ ،۲۶۹ ،۲۲۳ ،
۱۰۳۷ ،۹۶۶ ،۹۶۵ ،۹۶۳ ،۹۶۱ ،۸۶۶ ،۷۴۸
ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ۲۸۶ ،
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح۶۵۲ ،
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن۳۵۷ ،
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس۷۶۰ ،۲۸۷ ،

۱۳۲۵
ﺧﻠﯿﻖ اﻟﺰﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ۷۵ ،
ﺧﻠﯿﻠﯽ )از ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ( ۴۶۷
ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ،ﺧﻠﯿﻞ۴۴۶ ،۴۴۴ ،۴۴۳ ،
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ۱۰۲۳ ،
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ۴۶۳ ،
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۸۶۰ ،۱۷۹ ،۱۷۷ ،۱۰۰ ،
ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻋﻠﯽ۴۵۸ ،
ﺧﻤﺲ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل۹۴۹ ،
ﺧﻤﺴﯽ۱۱۶ ،
ﺧﻤﯿﻦ۸۷۵ ،۷۷۴ ،۵۱۷ ،
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﺣﻤﺪآﻗﺎ۸۲۶ ،۳۹۵ ،۶۳۱ ،۵۵۵ ،
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ،۳۲۳ ،۳۰۹ ،۲۴۱ ،
،۶۹۵ ،۶۶۴ ،۴۹۹ ،۴۶۵ ،۴۱۹ ،۴۱۳ ،۴۰۵
،۹۶۱ ،۹۰۱ ،۸۴۸ ،۸۴۴ ،۷۰۱ ،۶۹۹ ،۶۹۶
۱۰۸۶ ،۹۶۷
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ۱۰۸۶ ،
ﺧﻨﺪق آﺑﺎدی ،ﺟﻌﻔﺮ۱۰۴۸ ،
ﺧﻮﺋﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ،۳۰۹ ،۲۹۱ ،۲۸۹ ،
،۹۰۸ ،۱۰۸۲ ،۷۹۵ ،۷۰۵ ،۶۶۲ ،۳۱۹ ،۳۱۳
۱۰۹۳ ،۱۰۸۱ ،۹۳۸ ،۹۱۴
ﺧﻮﺋﯽ ،ﻣﮫﻨﺪس ﻣﻮﺳﯽ۸۴۸ ،
ﺧﻮاﺑﺪﯾﺪن اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر†۸۸۰ ،
ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ۹۰۱ ،
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ،۶۹۷ ،۶۸۵ ،۶۶۹ ،
۱۰۴۵
ﺧﻮاﻧﺴﺎر۷۷۴ ،
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ،۳۰۸ ،۲۸۴ ،۲۸۱ ،
،۷۲۶ ،۳۹۷ ،۳۷۰ ،۳۳۷ ،۳۳۴ ،۳۳۳ ،۳۰۹
۹۰۸ ،۹۰۰ ،۷۵۰ ،۷۳۳ ،۷۲۹
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺑﺎﻗﺮ۶۶۵ ،
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۱۰۸۱ ،۲۸۵ ،
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ۱۱۶ ،
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۹ ،

۱۳۲۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۱۹۷ ،۱۹۴ ،۴۳ ،
،۴۲۰ ،۳۳۰ ،۳۲۳ ،۲۶۴ ،۲۳۸ ،۲۳۷ ،۲۲۲
۴۷۵
ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ۹۸۹ ،
ﺧﻮراﺳﮕﺎن۸۹۷ ،
ﺧﻮرده ﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺎدیھﺎ ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﭘﺎﺳﺦ
آن۹۴۴ ،
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﻐﺮب۹۳۴ ،
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ۲۱۹ ،۶۹ ،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن،۷۴۲ ،۶۳۶ ،۶۲۱ ،۳۱۹ : ،۸۹ ،
۷۴۵ ،۷۴۴
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ۶۰۸ ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده۴۵۶ ،
ﺧﻮﺷﺪل۲۲۲ ،۱۸۸ ،۱۴۱ ،
ﺧﻮﺷﺮو ،ﺣﺴﯿﻦ۶۰۸ ،۵۷۲ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن اراﻣﻨﮥ۱۰۲۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن اردﯾﺒﮫﺸﺖ۸۷۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ارم۴۲۰ ،۴۱۶ ،۳۹۸ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺗﮫﺮان۶۱۲ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﻼﻣﺒﻮل۴۷۸ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ،ﻣﺸﮫﺪ۱۲۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮﯾﻪ۸۹۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫﺎر۶۲۵ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﮫﺮان) ،اﻣﺎم(۴۰۲ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺮدان۴۱۳ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺘﯿﻪ۴۱۹ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاﺳﺎن۱۰۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ۱۲۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻟﺖ۷۷۷ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن رﺷﺖ۹۸۷ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻔﻠﯽ۱۲۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎه۶۱۷ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎھﭙﻮر۹۲۱ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ھﺎدی۷۳۰ ،

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﻮا۶۰۸ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن۱۲۷ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ۴۱۸ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺒﺮﺳﯽ۱۲۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻠﯿﺎ۱۲۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ۲۲۷ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮھﻨﮓ۱۰۱۸ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﮫﺮان۱۰۱۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﮔﺎن۱۰۵۱ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻮھﺮﺷﺎد۱۲۷ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﮫﺮی ﺟﻨﻮﺑﯽ۱۲۶ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎدری۳۶۱ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن وﯾﻼ۴۶۸ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۶۱۴ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ،۶۰۹ ،۵۹۰ ،۵۸۱ ،۵۷۲ ،
۶۴۵ ،۶۴۰
ﺧﯿﺮآﺑﺎد وراﻣﯿﻦ۷۵۷ ،
ﺧﯿﺮﺧﻮاه ،ﮐﺎﻣﻞ۳۹۳ ،۳۷۸ ،
ﺧﯿﺮ ،ﻣﻨﻈﺮ )ﺧﺎﺗﻢ(۷۶۵ ،۷۶۴ ،
راﺟﮕﺮ۴۶۵ ،
دارآﺑﺎد۴۷۳ ،
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ،۳۴۱ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،۱۶۳ ،
۳۸۰ـ ،۴۱۸ ،۴۱۵ ،۳۹۵ ،۳۹۴ ،۳۹۲ ،۳۸۹
،۹۲۸ ،۹۲۶ ،۹۰۷ ،۵۳۳ ،۴۲۸ ،۴۲۶ : ،۴۲۵
۱۰۰۸ ،۱۰۰۷ ،۱۰۰۶
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ،۲۰۳ ،
۱۰۱۶
داراﻟﺘﺮوﯾﺞ۴۳۲ ،۳۹۷ ،۳۹۶ ،
داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ،۵۲۰ ،۲۷۵ ،۲۷۴ ،۱۸۷ ،۸۱ ،
۹۸۷ ،۸۸۶ ،۸۸۱
داراﻟﺰھﺮاء۴۱۴ ،۳۹۲ ،
داراﻟﺴﻼم۸۶۱ ،
داراﻟﺸﻔﺎء۶۴۹ ،
داراﻟﺼﻨﺎﯾﻊ۸۷ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
داراﻟﻔﻨﻮن۱۱۰ ،
داراﻟﻘﺮآن۴۱۵ ،
داراﻟﻤﺒﻠﻐﯿﻦ۴۳۳ ،
داروﻧﯿﺴﯿﻢ و ﻣﺬھﺐ ،ﻧﺒﺮد اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی در
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ۵۰۷ ،
داروﯾﻦ۵۰۷ ،۱۹۱ ،
داروﯾﻨﯿﺴﻢ۹۴۳ ،۹۳۱ ،
دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ۴۸۷ ،
داﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮ۸۷۷ ،
داﺳﺘﺎن راﺳﺘﺎن۴۵۵ : ،۴۵۴ ،
داﺳﺘﺎن راﺳﺘﺎن۹۸۳ ،
داﺳﺘﺎنھﺎی آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن۱۰۰۸ ،
داﺳﺘﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ۹۸۳ ،
داﺳﺘﺎنھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ۴۵۱ ،
داﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺎ۹۸۳ ،
داﻋﯽ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ،۱۰۰ ،۸۲ ،۶۳ ،
۱۰۱
داﻣﺎد ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۲۷۶ ،
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن۷۷۶ ،
داﻧﺴﺘﯽھﺎﯾﯽ از اﺳﻼم۶۸۲ ،
داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ،۴۲۰ ،۳۹۷ ،۹۲ ،
۴۳۰
داﻧﺶ آﻣﻮز۴۷۵ ،۱۰۸ ،
داﻧﺶ ﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۱۹۰ ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم۱۹۰ ،
داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان۸۱۱ ،
داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮫﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان۹۲۵ ،۸۴۱ ،
داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﮫﺮان(۵۱۴ ،
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل۱۰۶۵ ،۱۹۱ ،
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ،
۳۸۹
داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان۸۳۵ ،۷۳۵ ،۷۳۲ ،
داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ۶۵۳ ،
داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮫﯿﺎت ﻣﺸﮫﺪ۷۹۱ ،

۱۳۲۷
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه۱۰۹ ،
داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ۵۱۵ ،
داﻧﺸﮕﺎه آذرآﺑﺎدﮔﺎن۵۱۷ ،
داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ۸۱۹ ،۷۵۰ ،
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺘﯽ۴۳۳ ،
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن۵۱۶ ،
داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ،۳۹۴ ،۲۹۷ ،۲۷۴ ،۱۷۳ ،
۸۸۰ ،۸۳۵ ،۴۴۶ ،۳۹۵
داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰھﺮاء۸۷۰ ،۴۰۲ ،
داﻧﺸﮕﺎه اورﺷﻠﯿﻢ۸۱۲ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺼﺮه۴۳۶ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ )آذرآﺑﺎدﮔﺎن(۹۰۹ ،۵۱۷ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان۸۷۰ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر۷۴۳ ،
داﻧﺸﮕﺎه دﮐﻦ۱۰۱ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ۹۷۰ ،۸۰۹ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﮫﺮ۸۱۹ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ۸۳۳ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ۷۴۱ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﯿﮕﺮ۱۶۳ ،۱۶۱ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج۵۵۴ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ۹۸۷ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ۹۰۵ ،۹۰۳ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﮔﯿﻞ۹۸۹ ،۹۸۷ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ۵۱۵ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان۹۳۹ ،
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد۴۳۶ ،
داﻧﺶ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۹۳۸ ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﮫﺪی ﻣﻮﻋﻮد۹۸۳ ،
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮ۵۱۸ ،
داﻧﺸﻮر ،ﺳﯿﻤﯿﻦ۸۲۵ ،
داﻧﺸﻮر ،ﻣﮫﻨﺪس۱۹۵ ،
داﻧﻪھﺎی ﺗﺴﺒﯿﺢ۹۷۱ ،
داودی ،ﺻﺎدق )ﻣﺴﺘﻌﺎر(۷۸۲ ،
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داور ،اﺑﺮاھﯿﻢ۶۰۸ ،۶۰۷ ،
داور ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۱۰۱۷ ،
داوری ،رﺿﺎ،۸۳۱ ،۸۲۹ ،۸۱۲ ،۸۱۱ ،۱۰۵۹ ،
۹۸۱
داﯾﺮۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم۴۷۶ ،
دﺑﺴﺘﺎن اﺣﻤﺪﯾﻪ۶۸۳ ،
دﺑﺴﺘﺎن اﺳﻼم۸۳۹ ،
دﺑﺴﺘﺎن اﺳﻼم۸۳۹ ،
دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺎه۷۷۲ ،۷۶۵ ،
دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻠﯽ رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ۷۶۶ ،
دﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮ۱۰۶ ،
دﺑﻮﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﻣﯽ۱۰۰۳ ،
دﺑﯿﺮ ،ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ۱۵۹ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ۲۱۷ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﯾﻤﯿﻦ۸۳۹ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫﺸﺖ آﯾﯿﻦ۱۳۱ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﺗﺒﺮﯾﺰ۶۵ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داراﻟﻔﻨﻮن۹۰۴ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎھﺮﺿﺎ۸۴۰ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻤﯿﻪ۹۰۴ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ۸۴۰ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل،۷۷۱ ،۶۸۸ ،۴۹۲ ،۳۷۶ ،
۹۷۰ ،۷۷۲
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮوی۹۰۴ ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺪف۵۹۰ ،
دﺟﺎل = اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ۷۸۳ ،
دﺧﺘﺮ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻨﺎس۹۶۰ ،
درﺑﻨﺪ۶۸۸ ،
درﺑﻨﺪی ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۳۹۹ ،
درﺑﻨﺪی ،رﺿﺎ۷۵۶ ،
درﺑﻨﺪی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۷۵۷ ،
در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم۶۸ ،
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪا۹۴۶ ،
درﭼﻪ ای ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۱۰۶۱ ،۱۰۶۰ ،

درﺧﺸﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ۳۳۴ ،
در راه اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ۵۱۲ ،
در روش۱۰۷۷ ،۱۰۷۴ ،
درس ﺗﺠﺮﺑﻪ۱۰۷۲ ،
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺨﺒﻨﺪان۱۰۰۷ ،
درﺳﮫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر۱۰۵۹ ،
درﺳﮫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ۸۴۸ ،
درﺳﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ،
۹۵۶ ،۷۲۲
در ﮐﺸﺘﺰار اﺟﺘﻤﺎع۴۴۶ ،
درﮔﺰ۱۷۷ ،
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮ۴۱۹ ،
در ﻣﮑﺘﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ۴۵۱ ،
دروازه ای ،ﺷﯿﺦ۲۹۴ ،
دروازه ﺷﻤﯿﺮان۶۲۵ ،۶۲۲ ،
دروازه ﻗﺰوﯾﻦ۱۰۲۶ ،
درود۴۵۱ ،
درودﯾﺎن ،وﻟﯽ اﻟﻠﻪ۱۰۰۴ ،
درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل۴۵۱ ،
دری ،ﺟﻼل۳۳ ،
دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی۴۱۷ ،۳۸۶ ،
دزﻓﻮل۷۴۴ ،۶۳ ،
دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﺧﺎﻧﻢ۷۶۵ ،
دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۹۶۳ ،
دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۵۷۳ ،۳۶۶ ،۳۰۳ ،
دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ۷۵۴ ،
دﺳﺘﻮر اﺗﺤﺎد روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ۸۶۲ ،
دﺳﺘﻮر ازدواج۴۹ ،
دﺳﺘﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ۹۷۴ ،۵۹ ،
دﺷﺘﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۴۰۵ ،
دﺷﺘﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۴۴۶ ،
دﺷﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ۱۰۶۱ ،۸۲۱ ،
دﺷﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ۹۵۴ ،
دﺷﻤﻨﺎن دوﺳﺖ ﻧﻤﺎ۹۵۴ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
دﻋﺎھﺎی ﻗﺮآن۵۰۷ ،
دﻋﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد،۴۳۲ ،۳۸۴ ،۳۶۵ ،
،۷۶۳ ،۷۶۰ ،۶۹۴ ،۶۸۲ ،۵۸۵ ،۵۸۲۵۸۳
۹۸۵ ،۹۲۷ ،۸۴۸
دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪی۱۷۴ ،
دﻓﺎع از اﺳﻼم۴۵۲ ،
دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ۸۷۱ ،
دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان،۸۷۵ ،۸۶۶ ،
۸۷۶
دﻓﺎع از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯿﻊ ۸۱۹
دﻓﺎﻋﯿﺎت۴۵۹ ،
دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ۴۵۱ ،
دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ۹۹۱ ،
دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮح۸۱۳ ،
دﻓﺘﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎرس و
ﺧﻮزﺳﺘﺎن۴۵۱ ،
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ۲۱۰ ،
دﻗﺎﯾﻘﯽ۷۴۴ ،
دﮐﺘﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ۳۱۱ :
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ۸۸۷ ،
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻋﺸﯽ۴۱۹ ،
دﻻوران ﻋﺼﺮ ﺷﺐ۱۰۰۸ ،
دﻟﻔﺎﻧﯽ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺮاد۵۸۸ ،۵۷ ،
دﻟﮑﺶ۸۹۳ ،
دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺳﺎن۶۵۴ ،
دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺦ آن۹۴۴ ،
دﻣﺎوﻧﺪ۷۷۰ ،۷۱۴ ،۷۰۳ ،
دﻣﺎوﻣﻨﺪی ،ﻗﺎﺳﻢ۷۲۷ ،
دﻣﺸﻖ،۷۶۱ ،۷۵۹ ،۷۵۸ ،۶۴۴ ،۶۲۴ ،۳۴۳ ،
۸۴۹
دﻣﯿﺮھﺎن۴۵۲ ،
دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺑﻌﺜﺖ۹۹۳ ،
دﻧﯿﺎ در ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط۳۷۸ ،
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم۹۳۰ ،

۱۳۲۹
دو از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ۹۲ ،
دواﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ،۲۰۹ ،۲۰۴ ،۱۹۳ ،۱۵۵ ،۹۷ ،
۳۸۰ ،۳۲۵ ،۳۲۰ ،۲۷۰ ،۲۴۲ ،۲۲۳ـ،۳۸۳
،۶۷۴ ،۴۴۷ ،۴۳۳ ،۴۲۲ ،۴۲۱ ،۳۹۳ ،۳۹۱
۷۹۳ ،۷۶۹
دوﺑﻮار ،ﺳﯿﻤﻮن۵۲۲ ،
دورس ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۶۰۸ ،
دوزان۷۷۴ ،
دوزﺧﯿﺎن روی زﻣﯿﻦ۱۰۷۰ ،
دوزدوزاﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس۷۳۹ ،۴۷۱ ،
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن۸۴۲ ،
دوﮔﮫﻨﮑﺎر۸۵۲ ،
دوﻻﺑﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی۲۳۴ ،
دوﻟﺖ آﺑﺎدی۱۰۲۴ ،
دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ۱۳۰ ،
دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﯾﺤﯿﯽ۲۴ ،
دوﻟﺘﺸﺎھﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۴۵۰ ،
دوﻟﺘﺸﺎھﯽ ،ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ۵۹ ،
دوﻟﺖ ﻋﻠﻮی۲۴۱ ،
دو ﻣﺬھﺐ۹۳۰ ،
دو ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺰﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮآن و۶۲۰ ...
ده ﺷﺐ۱۰۰۲ ،
دھﻘﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ۵۳۱ ،
ده ﮐﺮدی ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ۲۶۷ ،
دھﻨﻮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۷۵۱ ،
ده وﻧﮏ۲۲۷ ،
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﺪاﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ،
۱۰۷۰
دﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ۷۵۲ ،
دﯾﺒﺎج ،رﺿﺎ۷۵۴ ،
دﯾﺒﺎج ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ۶۱۰ ،
دﯾﺒﺎﭼﻪای ﺑﺮ رھﺒﺮی۳۵۱ ،
دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﻠﯽ۲۰۰ ،
دﯾﺰﯾﺠﺎن۱۰۴۶ ،۱۰۴۲ ،
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دﯾﻦ ﭘﺮور ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۳۹۹ ،۳۹۸ ،
دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ ۹۳۱
دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ۱۱۰ ،
دﯾﻦ و داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ۱۵۹ ،
دﯾﻦ و ﺷﻮون از اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻤﻘﺎﺗﯽ،۳۵۱ ،۵۳ ،
۱۰۳۲
ذﺧﯿﺮۀ اﻟﻤﻌﺎد۴۵۰ ،
ذواﻻﻧﻮار ،ﮐﺎﻇﻢ۶۳۷ ،۶۱۸ ،۵۸۹ ،
ذواﻟﻔﻘﺎری )از ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم(۲۲۷ ،
ذواﻟﻘﺪر ،ﻣﺤﻤﺪ۷۴۶ ،۷۳۹ ،۲۳۵ ،
ذواﻟﻘﺪر ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۷۴۲ ،
ذواﻟﻘﺪر ،ﻣﻈﻔﺮ۲۳۵ ،
راﺑﻄﻪ ﻣﺎدﯾﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ۱۰۷۳ ،
راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ۹۴۱ ،
راد ،اﺣﻤﺪ۷۷۲ ،۴۵۴ ،
رادﻣﻨﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۴۲ ،
رادﻧﯿﺎ ،ﻋﺒﺎس۴۹۷ ،
رادﯾﻮ ﺑﻐﺪاد۷۶۰ ،
رادﯾﻮ ﻣﺸﮫﺪ۹۰۶ ،
راز ﺑﺰرگ رﺳﺎﻟﺖ۹۵۴ ،
راز ﻧﻤﺎز۹۸۸ ،
راز و ﻧﯿﺎز ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا۱۳۳ ،
رازﯾﻨﯽ۴۰۴ ،
راﺳﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۷۴۲ ،۷۳۹ ،۵۷۷ ،۳۶۶ ،
راﺳﺨﯽ ،ﻋﺒﺎس۴۴۶ ،
راﺷﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ،۱۹۶ ،۱۷۹ ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،
۴۵۶ ،۴۲۷ ،۳۸۹ ،۲۰۷ ،۲۰۰
راﺿﯽ ،ﺣﯿﺴﻦ۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹۵ : ،۹۴ ،
راﻣﺎﻧﻮھﺎر ﻟﻮھﯿﺎ۸۲۱ ،
راه آھﻦ ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب۲۷۰ ،
راه اﺳﻼم ،ﺑﻼی اﺳﺘﻌﻤﺎر۹۲۹ ،
راه اﻧﺒﯿﺎء راه ﺑﺸﺮ۵۸۵ ،
راه ﺟﺒﻞ۸۵۱ ،
راه ﺣﺴﯿﻦ÷۵۶۸ ،

راه ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ۴۳۳ ،
راه ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ۹۵۴ ،
راه راﺳﺖ۶۱ ،
راه راﺳﺖ رﺳﺘﮕﺎری ﯾﺎ آﺋﯿﻦ ﭘﺎک ﺷﯿﻌﻪ
ﺟﻌﻔﺮی۱۱۵ ،
راه ﺳﻮم ﺑﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری۹۵۶ ،
راه ﻃﯽ ﺷﺪه۵۵۳ ،۵۰۲ ،
راه ﻧﺠﺎت۱۰۴۵ ،
راه ﻧﺠﺎت از آﻓﺎت ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ۴۹ ،
راه ﻧﺠﺎت از ﺷﺮ ﻏﻼت۱۰۴۵ ،
راھﻨﻤﺎی داﻧﺸﻮران۱۰۳۶ ،
راھﻨﻤﺎی دﯾﻨﺪاران۱۰۳۶ ،
راھﻨﻤﺎی ﮐﺘﺎب۴۵۵ ،
راھﻨﻤﺎی ﯾﮫﻮد وﻧﺼﺎرا ﯾﺎ ﺑﯿﺒﻠﮫﺎ۱۶۸ ،
راهھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﯿﮑﺮﺑﯽ رودهھﺎ )در
ﻏﺮب و اﺳﻼم(۵۱۹ ،
راھﯽ ،ﺣﺴﻦ۶۰۷ ،
راﯾﺖ )ﻧﺸﺮﯾﻪ(۵۳۸ ،
رای ﻓﺎﻧﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ۸۸۸ ،
راﯾﺔ اﻻﺳﻼم۲۷۶ ،
رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ﻣﮫﺪی،۳۶۷ ،۳۶۰ ،۳۴۲ ،
۷۶۹ ،۷۴۸ ،۵۷۵ ،۵۷۳
رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ،۳۱۳ ،۱۴۷ ،
،۳۸۶ ،۳۶۷ ،۳۶۵ ،۳۵۷ ،۳۵۶ ،۳۴۴ ،۳۲۲
،۴۶۹ ،۴۵۹ ،۴۱۷ ،۴۰۲ ،۳۹۸ ،۳۸۸ ،۳۸۷
،۶۳۹ ،۶۳۸ ،۵۷۷ ،۵۷۶ ،۵۷۵ ،۵۶۹ ،۵۶۷
،۷۵۴ ،۷۴۸ ،۷۴۷ ،۶۹۰ ،۶۴۵ ،۶۴۳ ،۶۴۲
۱۰۹۴ ،۹۶۳ ،۹۵۰ ،۷۸۸ ،۷۵۶
رﺑﯿﻌﯽ ،اﺷﺮف۶۲۷ ،
رﺟﺎﺋﯽ )ﯾﮏ ﺳﺎواﮐﯽ در ﻣﺸﮫﺪ(۳۶۱
رﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ،۴۵۴ ،۳۷۶ ،۲۴۵ ،۱۱۶ ،
،۷۶۴ ،۷۴۰ ،۷۳۹ ،۶۸۸ ،۵۵۶ ،۴۹۵ ،۴۹۲
۹۹۳ ،۷۷۱ ،۷۶۶
رﺟﺒﯽ۸۳۱ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
رﺟﻌﺖ ﺳﺮخ ﺳﺘﺎره۱۰۰۳ ،
رﺟﻮی ،ﻣﺴﻌﻮد،۵۶۵ ،۵۵۳ ،۵۴۸ ،۴۰۸ ،
،۶۳۳ ،۶۳۱ ،۶۲۷ ،۶۰۹ ،۵۷۸ ،۵۷۶ ،۵۷۳
۱۰۷۱ ،۶۵۲ ،۶۴۷
رﺣﻤﺎﻧﯽ۱۰۶۷ ،
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ۴۶۵ ،
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۴۶۳ ،۱۱۶ ،
رﺣﻤﺎی ،ﻣﺤﻤﺪ۶۰۷ ،
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ )اوﺳﺘﺎ(۹۹۲ ،
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۱۰۶۶ ،
رﺣﯿﻤﯽ ،اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۳۷۸ ،
رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻃﺎھﺮ۶۱۷ ،۶۰۸ ،
رزم آرا۲۲۸ ،۲۲۷ ،۲۲۶ ،۱۳۱ ،۷۷ ،۲۹ ،۱۸ ،
رزﻣﺠﻮ۱۰۰۱ ،
رﺳﺎﺋﻞ۸۵۲ ،
رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﺎﺑﯿﻪ۵۲۹ ،۱۷۵ ،۹۲ ،
رﺳﺎﺋﻞ ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ۳۵۲ ،
رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن۵۵۷ ،
رﺳﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان۹۵۳ ،
رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت۸۶۳ ،
رﺳﺎﻟﻪ در رد ﻣﺬھﺐ و ﻣﺮام ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ۴۳۵ ،
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﻦ۹۸۸ ،
رﺳﺎﻟﻪ اﻻﺳﻼم۹۸۹ ،
رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ داروﻧﯿﺴﺘﮫﺎ۱۰۲۸ ،
رﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم۴۵۹ ،
رﺳﺎﻟﻪ اﻻﺳﻼم۲۷۶ ،
رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ اﻻﺟﺘﮫﺎد و اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ۳۵۱ ،
رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر۸۵۲ ،
رﺳﺘﮕﺎر ،ﮐﺮﯾﻢ۶۲۰ ،
رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن۲۵ ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ج،۴۵۱ ،۳۹۹ ،۳۷۵ ،۳۵۳ ،۱۹۲ ،
،۷۰۶ ،۶۶۵ ،۶۵۸ ،۵۷۴ ،۵۶۶ ،۵۶۲ ،۴۸۳
،۸۵۸ ،۸۵۷ ،۸۵۴ ،۸۴۳ ،۸۰۱ ،۷۹۹ ،۷۱۴

۱۳۳۱
،۹۹۲ ،۹۵۶ ،۹۵۳ ،۹۴۷ ،۸۸۴ ،۸۷۴ ،۸۶۹
۱۰۴۳ ،۱۰۳۹
رﺳﻮﻟﯽ )ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﺳﺎواک( ۶۴۰
رﺳﻮﻟﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۱۳۲ ،
رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ۶۹۶ ،۲۳۹ ،
رﺷﺎد زﻧﺠﺎﻧﯽ۱۰۴۸ ،
رﺷﺖ،۴۳۵ ،۱۹۸ ،۱۵۰ ،۱۴۹ ،۱۰۳ ،۷۴ ،
۸۷۰
۱۰۴۱
رﺷﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ۱۵۷ ،
رﺷﯿﺪ ﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ۴۲۹ ،
رﺷﯿﺪ رﺿﺎ۱۰۵۹ ،۴۳۷ ،۳۵۵ ،
رﺷﯿﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ۷۴۳ ،
رﺿﺎﺋﯽ ،اﺣﻤﺪ۶۸۸ ،
رﺿﺎﺋﯿﻪ۱۷۴ ،
رﺿﺎ ﺑﯿﮕﺪﻟﻮ۲۶ ،
رﺿﺎﺧﺎن )وﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :رﺿﺎﺷﺎه(،۳۱ ،۲۷ ،۲۴ ،
،۱۲۱ ،۱۱۸ ،۱۰۳ ،۶۲ ،۶۰ ،۴۲ ،۳۹ ،۳۴
،۲۲۲ ،۲۲۰ ،۲۰۵ ،۱۵۶ ،۱۵۴ ،۱۳۶ ،۱۲۹
،۸۲۱ ،۸۰۹ ،۴۷۵ ،۴۳۲ ،۳۸۹ ،۲۴۰ ،۲۲۴
۱۰۲۹ ،۱۰۲۵ ،۱۰۱۲ ،۱۰۱۳ ،۹۰۳ ،۸۵۶
رﺿﺎزاده۱۴۷ ،
رﺿﺎزاده ﺷﻔﻖ ،ﺻﺎدق۱۰۱۲ ،۷۶ ،
رﺿﺎﺷﺎه۱۷ ،ـ۴۰ ،۳۵ ،۳۴ ،۳۳ ،۲۷ـ،۵۰ ،۴۶
،۱۷۴ ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۳۷ ،۱۲۱ ،۸۸ ،۵۱
،۲۶۳ ،۲۲۰ ،۲۱۷ ،۲۱۶ ،۱۹۶ ،۱۸۸ ،۱۷۵
،۴۷۴ ،۳۷۵ ،۳۳۸ ،۳۲۵ ،۳۲۴ ،۲۸۷ ،۲۷۶
،۱۰۱۷ ،۱۰۱۱ ،۹۴۵ ،۹۲۲ ،۸۵۴ ،۸۵۰
،۱۰۳۸ ،۱۰۳۱ ،۱۰۲۸ ،۱۰۲۱ : ،۱۰۱۸
۱۰۵۲ ،۱۰۴۷
رﺿﺎﻗﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ۱۰۱۶ ،
رﺿﺎﯾﯽ ،اﺣﻢ،۵۷۳ ،۵۶۸ ،۵۶۵ ،۵۶۰ ،۵۴۶ ،
۷۸۶ ،۷۷۱ ،۷۳۹ ،۶۸۸ ،۶۱۶
رﺿﺎﯾﯽ ،ﺻﺪﯾﻘﻪ۶۲۶ ،۶۲۵ ،۶۱۸ ،

۱۳۳۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ۷۴۶ ،۷۴۴ ،۷۴۲ ،۷۳۹ ،
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﮫﺪی۹۹۴ ،۷۸۶ ،
رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ۷۷۶ ،
رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۷۲۲ ،۶۵۹ ،
رﺿﻮی اردﮐﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۴۴۰ ،
رﺿﻮی ،ﺑﺎﻗﺮ۲۰۱ ،
رﺿﻮی ﺳﻠﺪوزی ،ﻣﺮﺗﻀﯿﻊ ۵۰۷
رﺿﻮی ﻋﻠﻮی )اﻟﻒ .ﺑﺎرش( ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۰۰۰ ،
رﺿﻮی ﻗﻤﯽ ،ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻋﻠﯽ۲۸۰ ،۱۳۲ ،
رﺿﻮی ،ﻣﺤﻤﺪ۱۰۸۱ ،
رﺿﻮی ﯾﺰدی ،ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ۴۲۸ ،
رﻓﻊ ﺧﺮاﻓﺎت ـ ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ۶۰ ،
رﻓﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ۱۶۴ ،۱۶۳ ،
رﻓﯿﻌﺎ ،ھﺎدی۳۹۹ ،
رﻓﯿﻌﯽ۸۳۲ ،
رﻓﯿﻌﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۲۲۷ ،
رﻓﯿﻌﯽ ،ﻋﻠﯽ۳۵۰ ،
رﻓﯿﻌﯽ ،ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ،۳۶۸ ،۳۸۶ ،۳۲۳ ،
۱۰۹۱ ،۸۱۰
رﻓﯿﻌﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ۷۴۲ ،۷۴۱ ،
رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۱۰۴۰ ،
رﻓﯿﻖ دوﺳﺖ ،ﻣﺤﺴﻦ۷۹۳ ،
رﻓﯿﻖ دوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۷۶۴ ،
رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدان ﺑﺰرگ۹۵۳ ،
رﻣﺰ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ۴۴۷ ،
رﻣﻮز اﻟﺸﮫﺎده۸۶۱ ،
رﻣﻮز ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ۶۱ ،
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم۶۸۴ ،۶۸۲ ،
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻼم۹۶۸ ،
رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ در اﺳﻼم۶۸۲ ،
رواق )ﻧﺸﺮﯾﻪ(۲۰۲ ،
روح اﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﻼﻣﯽ۴۳۸ ،
روﺣﺎﻧﯿﺖ۶۸۴ ،

روﺣﺎﻧﯿﺖ ـ ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن )ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ،(۳۴
۲۱۵
روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼم۸۵۶ ،۸۵۵ ،۳۴۹ ،
روﺣﺎﻧﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ۹۷۰ ،
روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ،
۱۲۹
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ،۵۵۴ ،۵۵۳ ،۵۴۸ ،۵۴۷ ،
،۵۸۲ ،۵۸۱ ،۵۷۲ ،۵۷۰ ،۵۶۸ ،۵۶۰ ،۵۵۸
،۶۴۶ ،۶۲۴ ،۵۹۹ ،۵۹۷ ،۵۹۶ ،۵۸۴ ،۵۸۳
۷۶۴ ،۷۳۹
روﺣﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ۷۰۵ ،۴۱۷ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ۴۹۸ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ،۵۹۱ ،۴۰۳ ،۳۸۳ ،۳۴۴ ،
۹۶۶ ،۷۰۵ ،۶۸۷ ،۶۶۳ ،۶۶۱
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق۳۵۵ ،۳۵۲ ،۳۱۷ ،۳۱۱ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ۴۴۳ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۶۶۲ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی۴۳۱ ،۲۷۶ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق۳۱۶ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۹۶۴ ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﺪی۹۴۳ ،
روﺣﺎﻧﯽ )وزﯾﺮ آب و ﺑﺮق ھﻮﯾﺪا(۵۲۶ ،
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ۶۳۱ ،
روح ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﻔﯽ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا۷۹۱ ،
روح ﻣﻠﺘﮫﺎ۴۵۵ ،
روح ﯾﺎ ﻣﺎده۶۸۲ ،
رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ۱۰۰۹ ،
رودﺳﺮ۹۱ ،
روزﺑﻪ۵۱۵ ،
روزﺑﻪ )ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی(۵۳۲ ،
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن۲۸۸ ،
روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻔﮫﺎن۱۳۳ ،
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪد اﯾﺮان۲۵ ،
روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﺮاﺳﺎن۱۰۰ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
روزوﻟﺖ۱۸ ،
روزھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻐﺪاد۶۵۲ ،
روس۱۹ ،
روﺳﺘﺎ و اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ۵۶۶ ،
روش ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم۱۹۱ ،
روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ۱۰۷۵ ،
روش ﻧﻘﺪ۹۸۶ ،
روﺿﺎﺗﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ،۱۳۱ ،۱۲۹ ،
۱۰۴۰ ،۴۴۹ ،۱۸۵
روﺿﺎﺗﯽ ،ﻣﯿﺮﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ۶۹۳ ،
روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ )ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺑﺎزرﮔﺎن(۲۰۲ ،
روﻏﻦ ﻗﻮ۸۴۳ ،
روﻓﯿﻌﯽ ھﺒﺔ اﻟﻠﻪ۸۲۰ ،
روﻣﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﻦ۶۱۲ ،
رھﺒﺮان ﺑﺰرگ وﻣﺴﻮوﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ۹۴۶ ،
رھﺒﺮی ،ﻧﯿﺮه۱۷۹ ،
رھﻨﻤﺎ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ۳۵۱ ،
رھﻨﻤﺎ ،ﻋﻠﯽ۶۶۸ ،
رھﻨﻤﺎ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎوی۱۰۴ ،
رھﻨﻤﺎﻓﺮ ،ھﺎدی۷۷۰ ،
رھﻨﻤﺎ ،ﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﺪ۱۰۴ ،
رھﻨﻤﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ،۱۹۷ ،۱۷۳ ،۱۰۵ ،۱۰۳ ،
،۵۷۱ ،۵۲۳ ،۴۳۵ ،۴۲۷ ،۲۲۶ ،۲۲۴ ،۲۰۸
۹۲۲ ،۸۷۴ ،۸۵۹
رھﻨﻤﺎی ﺣﺞ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﻔﺼﻞ۸۵۸ ،
رھﻨﻤﺎی دﯾﻦ۵۲۹ ،۳۳ ،
ری۲۶۳ ،
رﯾﺎض۸۸۲ ،
رﯾﺎﺿﯽ )ﻣﮫﻨﺪس(۳۰۴ ،
رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺰدی۱۱۱ ،
رﯾﺤﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ۹۶۳ ،
زاﺑﻞ۷۵۸ ،۳۱۷ ،
زارع ،ﺟﻮاد۶۹ ،
زاھﺪان۱۰۵۲ ،۷۵۸ ،۲۰۸ ،۹۱ ،

۱۳۳۳
زاھﺪی ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۱۰۹۰ ،۴۲۰ ،۲۱۱ ،
زاھﺪی ﺳﺮھﻨﮓ،۲۳۳ ،۲۳۲ ،۱۱۲ ،۱۰۳ ،
۳۲۹
زاھﺪی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۴۹ ،
زرﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﻮد۵۲ ،۲۹ ،
زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ،ﻋﺒﺎس،۷۲۰ ،۶۵۹ ،۶۵۴ ،۵۱۷ ،
۷۲۲
زرﯾﺒﺎف ،ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۴۶۲ ،
زرﯾﻦ ﮐﻔﺶ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۶۰۸ ،۵۶۱ ،
زرﯾﻦ ﮐﻮب ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۸۱۴ ،۷۲۰ ،
زﻋﯿﺘﺮ ،اﮐﺮم۸۸۷ ،۵۲۴ ،۴۷۷ ،
زﮐﺮﯾﺎی رازی۴۲۸ ،
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ،۴۴۶ ،۴۲۸ ،۳۷۸ ،۳۰۸ ،
۹۵۸ ،۹۴۸ ،۸۴۰ ،۴۴۷
زﻣﺮدﯾﺎن ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ۶۰۷ ،۵۹۱ ،
زﻣﺮدﯾﺎن ﻟﯿﻼ۶۰۸ ،۵۹۲ ،
زﻣﯿﻦ و ﺗﺮﺑﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ۱۷۳ ،
زن از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ۱۸۵ ،
زن اﻣﺮوز۴۴۷ ،
زﻧﺠﺎن۵۴۷ ،۲۷۹ ،
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۵۳ ،
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ،۳۵۴ ،۲۸۲ ،۲۸۰ ،
۶۶۵ ،۵۸۲ ،۴۵۸ ،۳۷۳
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۸۷۰ ،۳۲۷ ،۲۳۹ ،
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ،۲۷۹ ،۲۶۳ ،۱۳۲ ،۷۵ ،۷۴ ،
۵۱۱ ،۴۹۸ ،۴۸۷
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ۲۳۷ ،
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد۴۷۶ ،
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ۱۰۳۲ ،
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ۲۷۶ ،۲۲۳ ،
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ۹۵۰ ،
زﻧﺪان اﺻﻔﮫﺎن۱۰۰۱ ،
زﻧﺪان اوﯾﻦ۹۹۳ ،۶۴۳ ،۶۴۰ ،
زﻧﺪان ﺳﺎری۵۹۱ ،

۱۳۳۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

زﻧﺪان ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﮫﺪ۴۷۲ ،
زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺷﯿﺮاز۷۵۳ ،۶۱۹ ،
زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ،۶۰۷ ،۵۶۹ ،۳۵۷ ،۱۰۵ ،
۸۴۱
زﻧﺪان ﻗﺼﺮ۹۹۳ ،۶۴۳ ،۶۴۰ ،۵۷۲ ،۴۶۳ ،
زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک۷۴۸ ،
زﻧﺪان ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ۹۹۱ ،
زﻧﺪان ﻣﺸﮫﺪ۶۳۹ ،۶۰۹ ،
زﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۳۰۹ ،۱۳۳ ،
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ۴۵۱ ،
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد÷۱۳۳ ،
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷۴۵۱ ،
زﻧﺪﮔﯽ ،اﺳﻼم و داﻧﺶ آﻣﻮزی۱۳۵ ،
زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺮﺗﻮ اﺧﻼق۹۴۹ ،
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﯿﺪ ﻣﻔﺴﺮ ﺷﮫﯿﺮ ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎدروان آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر،
۱۰۵۹
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی۴۵۷ ،
زﻧﺪه ﺟﺎوﯾﺪ و اﻋﺠﺎز ﺟﺎوﯾﺪان۵۱۸ ،
زﻧﺪه ﮔﻞ۴۰۴ ،
زﻧﺪی ﭘﻮر ،ﺗﯿﻤﺴﺎر۶۱۵ ،
زن و آزادی۴۴۷ ،
زن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت۸۷۰ ،
زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ۸۴۲ ،
زور ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘﯿﺪه۱۰۷۲ ،
زورق )ﺷﺎﻋﺮ(۱۰۰۱ ،
زﯾﺎدی ،ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ۱۰۰۴ ،
زﯾﺎرت ،ﺧﺮاﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ۳۷۸ ،
زﯾﺎرت و زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ۱۰۴۵ ،
زﯾﺎرﺗﯽ)روﺣﺎﻧﯽ( ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ۷۶۳ ،
زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ۸۹۲ ،
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﻼم۱۳۵ ،
زﯾﺮک زاده۹۷ ،
زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ از ﺳﯿﺪ اﻻھﻞ۴۵۶ ،

زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ۴۲۴ ،
زﯾﻨﺐ )س(۱۰۰۳ ،۷۴۹ ،۶۲۲ ،۱۴۸ ،
زﯾﻨﺒﯿﻪ۷۰۱ ،۶۹۵ ،۱۲۶ ،
زﯾﻨﻌﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎن۷۵۱ ،
ژاﭘﻦ۹۰۷ ،۲۴۴ ،
ژول ﻻﺑﻮم۴۵۱ ،
ﺳﺎﺟﺪی ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ۱۴۰ ،۱۳۶ ،
ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ در ﺻﺤﻨﻪ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ،
۳۳
ﺳﺎدات اﺧﻮی۱۰۱۷ ،
ﺳﺎدات در ﺑﻨﺪی ﺻﺎدق۵۷۲ ،
ﺳﺎدات ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۶۸۲ ،۵۱۷ ،
ﺳﺎرﺗﺮ۸۲۳ ،
ﺳﺎری،۶۳۳ ،۶۰۸ ،۵۹۰ ،۵۸۹ ،۲۲۲ ،۳۴ ،
۹۵۹
ﺳﺎزش دﯾﻦ و داﻧﺶ۹۴۴ ،
ﺳﺎزﮔﺎرا ،ﻣﺤﺴﻦ۴۹۸ ،
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ اﺳﻼم۷۵۵ ،
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ اﯾﺮان )ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ(۷۳۴ ،
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ۸۴۹ ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮرا۷۹۳ ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻔﺘﺢ۸۴۹ ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف وﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ۱۲۸ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪار دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
۶۵۱
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر۶۳۳ ،۶۱۶ ،۵۹۶ ،۵۵۴ ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی،
۱۱۴
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﺎ۹۹ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۷۳ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی۶۵۴ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ۶۱۰ ،
ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ۶۳۱ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ،
۶۲۸
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎ۵۶۶ ،
ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﯾﺮان،
۳۵۰
ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ وﮐﺎر۱۱۷ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺠﺮ اﺳﻼم۷۵۵ ،۴۵۸ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼم۶۳ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،۳۷۱ ،
۷۴۲ ،۷۳۸ ،۶۵۰ ،۳۷۵ـ ۷۸۹ ،۷۴۴
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ،۴۰۸ ،۴۰۳ ،۹۹ ،
،۵۰۷ ،۵۰۳ ،۵۰۰ ،۴۹۹ ،۴۹۸ ،۴۹۲ ،۴۸۵
۵۴۳ـ ،۷۱۳ ،۷۱۱ ،۶۸۸ ،۶۸۷ ،۶۶۰ ،۶۵۱
،۷۴۲ ،۷۴۱ ،۷۳۹ ،۷۳۷ ،۷۳۱ ،۷۱۶ ،۷۱۴
،۹۹۶ ،۷۹۵ ،۷۹۱ ،۷۸۱ ،۷۷۳ ،۷۵۹ ،۷۵۱
۱۰۹۳ ،۱۰۷۵ ،۹۹۹
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص اﺗﺤﺎد وﻋﻤﻞ )ﺳﻤﺎع(۱۹۳ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ۶۳ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ۶۳۳ ،۵۴۰ ،۹۸ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت۴۸۷ ،
ﺳﺎﺳﺎن۲۵ ،
ﺳﺎﻟﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ۹۵ ،
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﭘﺎرس۶۲ ،
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﮔﻠﺴﺘﺎن۴۲۷ ،
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮر داﻧﺶ۶۳ ،
ﺳﺎﻟﻮر ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ۶۶۵ ،۴۵۱ ،
ﺳﺎﻣﺮا۹۸۷ ،۳۶ ،۱۹ ،
ﺳﺎﻣﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ،۴۵۶ ،۴۲۷ ،۹۹ ،۹۷ ،۹۵ ،
۷۹۸ ،۷۹۶ ،۷۲۲ ،۶۸۹ ،۶۵۹ ،۵۱۰
ﺳﺎوه۵۱ ،
ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎر ﻧﺨﻞ وﻻﯾﺖ۹۹۲ ،
ﺳﺒﺎﻋﯽ۹۵ ،
ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﮫﯽ ،ﺣﺴﻦ۶۰۷ ،

۱۳۳۵
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ،۳۸۲ ،۲۶۹ ،۲۳۶ ،
،۴۳۷ ،۴۲۷ ،۴۲۲ ،۴۲۱ ،۳۹۳ ،۳۹۱ ،۳۸۶
۹۵۱ ،۹۵۰ ،۹۴۷ ،۹۴۶ ،۹۴۲ ،۴۶۲ـ،۹۵۵
۱۰۵۹ ،۹۸۰ ،۹۷۷
ﺳﺒﺰوار۹۰۵ ،۹۰۲ ،۱۹۸ ،
ﺳﺒﺰواری ،ﺣﺴﯿﻦ۴۹۴ ،
ﺳﺒﺰواری ،ﺣﻤﯿﺪ۱۴۹ ،۱۲۰ ،
ﺳﺒﺰواری ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۵۱۳ ،
ﺳﺒﺰواری ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۲۰۷ ،
ﺳﺒﺰواری )ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ(۷۳۵ ،
ﺳﺒﻂ اﻟﺸﯿﺦ۳۶۹ ،
ﺳﭙﺎﺳﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۶۱۱ ،۶۰۸ ،۵۹۶ ،
ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۵۲۴ ،
ﺳﭙﺎه دﯾﻦ۸۳۷ ،۴۳۲ ،
ﺳﭙﮫﺴﺎﻻری ،ﻋﻠﯽ۷۶۱ ،
ﺳﭙﯿﺪۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۱۰۰۴ ،
ﺳﺘﺎرﺧﺎن۹۹۶ ،
ﺳﺘﺎری ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۶۸ ،
ﺳﺘﻮده۴۲۷ ،
ﺳﺠﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد۲۲۷ ،
ﺳﺠﺎدی ،ﻃﺎھﺮه۶۱۷ ،
ﺳﺠﺎدی ،ﻣﮫﻨﺪس۵۲۹ ،
ﺳﺤﺎب ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۴۵۰ ،۱۶۸ ،۸۲ ،۶۳ ،
ﺳﺤﺎب ،ﻣﮫﺪی۵۰۵ ،
ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ،۲۳۰ ،۲۰۱ ،۱۰۹ ،۴۸ ،
،۴۵۳ ،۳۶۹ ،۳۵۷ ،۳۴۷ ،۳۱۵ ،۲۳۲ ،۱۶۱
،۵۴۹ ،۵۴۸ ،۵۰۱ ،۴۹۳ ،۴۸۵ ،۴۷۷ ،۴۶۳
،۶۱۲ ،۶۰۷ ،۵۷۹ ،۵۷۸ ،۵۷۲ ،۵۶۷ ،۵۵۶
،۸۴۳ ،۸۴۱ ،۸۲۰ ،۷۹۹ ،۷۶۲ ،۶۱۹ ،۶۱۶
۱۰۷۰ ،۱۰۶۲
ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﯾﺪاﻟﻠﻪ۱۰۹ ،ـ ،۲۰۷ ،۱۶۵ ،۱۱۱
،۴۸۸ ،۴۸۷ ،۴۷۸ ،۴۵۳ ،۳۵۷ ،۳۴۷ ،۲۷۵
،۶۱۳ ،۵۵۳ ،۵۰۷ ،۵۰۳ ،۵۰۱ ،۴۹۵ ،۴۹۴
۷۷۱ ،۶۸۰ ،۶۴۱

۱۳۳۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺳﺤﻮری۹۹۵ ،
ﺳﺨﻨﺎن ﭼﮫﺎرده ﻣﻌﺼﻮم۴۵۱ ،
ﺳﺨﻨﺎن روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ اﻣﺎم و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم۶۵۱ ،
ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ۶۸۴ ،
ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ۶۲ ،
ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎره ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ۳۷۶ ،
ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری ،ﻣﮫﺪی،۵۹ ،۵۲ ،۴۳ ،۳۰ ،۲۸ ،
۶۴ ،۶۳ ،۶۲ ،۶۰ـ،۱۱۰ ،۱۰۱ ،۹۹ ،۸۹ ،۸۴
،۱۸۱ ،۱۸۰ ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۲۳
،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۴
،۳۸۰ ،۳۳۰ ،۲۷۸ ،۲۷۲ ،۲۶۷ ،۲۵۲ ،۲۰۴
،۵۲۶ ،۵۲۳ ،۵۱۹ ،۴۵۹ ،۴۳۱ ،۴۲۹ ،۴۲۷
۱۰۳۴ ،۱۰۱۲ ،۸۸۰
ﺳﺮای ﺑﻮﻋﻠﯽ۹۱۱ ،
ﺳﺮﺑﺪاران۱۰۰۷ ،۷۳۴ ،۷۳۰ ،۶۰۰ ،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ۱۰۴۲ ،۶۰۸ ،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ھﺴﺘﯽ ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ،
۹۵۲
ﺳﺮﺣﺪی زاده ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۴۷۱ ،
ﺳﺮﺧﺲ۷۴ ،
ﺳﺮدار ﻓﺎﺧﺮ ﺣﮑﻤﺖ۲۰۷ ،۷۶ ،
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ وﺷﮫﺎدت ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ÷۹۷۱ ،
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک۹۴۸ ،۹۴۴ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ۵۱۸ ،
ﺳﺮﻣﺪی ،ﻋﺰﯾﺰ۵۸۹ ،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ۹۵۳ ،
ﺳﺮود ﺟﮫﺸﮫﺎ۹۳۶ ،۹۳۵ ،۹۳۴ ،
ﺳﺮود رﮔﺒﺎر۹۹۴ ،۹۹۲ ،
ﺳﺮود ﻋﺸﻖ۸۵۰ ،
ﺳﺮودهھﺎی رھﺎﯾﯽ۱۰۰۸ ،
ﺳﺮوﺳﺘﺎن ﻓﺎرس۲۱۵ ،
ﺳﺮوش۸۳۱ ،۸۲۸ ،۹۶۹ ،۶۶۳ ،۶۵۴ ،۵۰۶ ،

ﺳﻌﺪآﺑﺎد۱۰۰۵ ،
ﺳﻌﺪی ،ﯾﻮﺳﻒ۵۲۱ ،
ﺳﻌﯿﺪی۷۵ ،
ﺳﻌﯿﺪی ،ﺟﻮاد۵۹۴ ،
ﺳﻌﯿﺪی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،۳۲۳ ،۳۰۰ ،۲۸۸ ،
،۴۶۹ ،۳۹۱ ،۳۹۰ ،۳۵۸ ،۳۵۷ ،۳۴۳ ،۳۴۲
،۹۱۹ ،۹۱۲ ،۸۹۸ ،۷۵۸ ،۷۷۰ ،۵۳۳ ،۴۸۴
۹۶۱ ،۹۲۲ ،۹۲۱
ﺳﻌﯿﺪی ،ﺳﯿﺪھﺎدی۹۹ ،
ﺳﻌﯿﺪی ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ،۷۵ ،۷۴ ،۷۳ ،۵۲ ،۳۲ ،
۱۶۱ ،۱۵۵ ،۱۴۰ ،۹۹ـ ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۶۶
،۴۴۶ ،۴۴۴ ،۴۴۳ ،۴۳۱ ،۴۲۷ ،۳۹۳ ،۲۸۲
۵۱۹ ،۴۶۰ ،۴۵۸ ،۴۵۷ ،۴۵۰ـ ،۶۷۱ ،۵۲۵
۱۰۳۴ ،۱۰۰۶ ،۹۴۸ ،۶۷۷
ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﮫﺪی۱۰۹ ،
ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻣﺼﺮ۲۷۴ ،
ﺳﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ۱۰۰۰ ،
ﺳﻘﺮاط۷۱۳ ،
ﺳﻘﺰ۹۶۶ ،۹۶۵ ،
ﺳﻘﯿﻔﻪ۸۴۳ ،
ﺳﻼم ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا۹۹۹ ،
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ،۷۴۰ ،۷۳۸ ،۶۴۵ ،۵۷۱ ،
۷۴۶ ،۷۴۳
ﺳﻠﺤﺸﻮران ﻋﻠﻮی۱۰۰۷ ،
ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ۷۷۵ ،
ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن۷۷۶ ،
ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد اراک۲۶۳ ،
ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ﺷﯿﺮازی۵۳۲ ،
ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس۵۸۸ ،
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ،۳۹ ،۲۴ ،
۳۲۷ ،۲۶۵ ،۲۴۱ ،۲۱۰
ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی۱۰۶۴ ،۴۹۷ ،
ﺳﻠﻤﺎن ﺻﻔﻮی۷۵۶ ،
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ۹۶۲ ،۸۸۶ ،۷۴۹ ،۶۱۴ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎھﺮ آﻣﻠﯽ۴۵۰ ،
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺘﺎﻧﯽ۴۶۰ ،
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزا۱۹ ،
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻠﻘﯿﺲ۹۶۰ ،
ﺳﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﮐﺒﺮ۷۵۲ ،
ﺳﻠﯿﻢ زاده ،ﺧﯿﺮاﻟﻠﻪ۳۹۹ ،
ﺳﻤﺴﺎر ،ﺣﺎج ﺑﺎﻗﺮ۲۳۶ ،
ﺳﻤﻨﺎن۴۴۲ ،
ﺳﻤﻮاﻟﻤﻌﻨﯽ ﻓﯽ ﺳﻤﻮ اﻟﺬات ،اﺷﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة
اﻟﺤﺴﯿﻦ۸۵۵ ،
ﺳﻤﯿﻊ اﻧﻮر۲۷۵ ،
ﺳﻤﯿﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ۹۵ ،
ﺳﻨﺎ زاھﺪی۴۰۳ ،
ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ۴۸۸ ،۱۱۰ ،۶۳ ،
ﺳﻨﺠﺎﻧﺒﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ۲۲۶ ،۹۷ ،
ﺳﻨﻘﺮ۶۳ ،
ﺳﻨﮕﺴﺮ۲۱۶ ،
ﺳﻨﮕﻠﺞ۲۴۵ ،
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۱۰۱۶ ،
ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ھﺮدو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ۸۲ ،
ﺳﻮﺋﺪ۶۱۸ ،۴۰۲ ،
ﺳﻮدان۹۲۹ ،
ﺳﻮرﮐﯽ ،ﻋﺒﺎس۵۸۹ ،
ﺳﻮرﯾﻪ،۴۱۱ ،۳۷۸ ،۳۴۳ ،۳۰۲ ،۲۴۴ ،۱۰۰ ،
،۶۹۵ ،۶۶۲ ،۵۸۱ ،۵۵۴ ،۵۵۲ ،۴۴۸ ،۴۱۶
۱۰۶۲ ،۸۴۱ ،۷۶۳ ،۷۶۰ ،۷۵۸
ﺳﻮزﻧﮕﺮ ،ﺳﯿﺮوس۳۵۲ ،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﭘﯿﺮو ﺧﻂ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ۷۹۶ ،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ۷۹۶ ،
ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ۵۲۵ ،۲۰۳ ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻘﺪس۱۰۰۸ ،
ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎرس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن۴۵۱ ،
ﺳﮫﺮاب ﭘﻮر ،ﺳﻌﯿﺪ۳۵۴ ،
ﺳﮫﺮوردی۸۱۴ ،۸۱۰ ،۸۰۸ ،

۱۳۳۷
ﺳﮫﻢ اﺳﻼم در ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎن۵۱۶ ،
ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ۹۹۵ ،
ﺳﮫﯿﻠﯽ )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ(،۵۷ ،۵۰ ،۴۴ ،۴۲ ،
۳۲۴
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ۲۰۷ ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺮھﻨﮓ۷۶ ،
ﺳﯿﺎھﭙﻮش ،ﻣﺤﺴﻦ۷۷۶ ،
ﺳﯿﺎھﮑﻞ۵۸۷ ،۵۷۱ ،
ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ،ﺣﺴﯿﻦ۶۰۸ ،۵۹۵ ،۵۹۴ ،۵۹۲ ،
ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ،ﻣﺤﺴﻦ۶۰۸ ،
ﯾﺴﺪ اﺑﻦ ﻃﺎوس۸۲۸ ،
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن ﺟﻠﯿﻞ۵۷۲ ،
ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا۴۴۸ ،
ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ۱۲۹ ،
ﺳﯿﺪ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﮫﺪی۱۲۹ ،
ﺳﯿﺪان ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۱۲۷ ،
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی،۳۹۳ ،۱۵۸ ،۷۳ ،
،۹۲۶ ،۷۸۵ ،۶۰۱ ،۵۰۸ ،۴۹۴ ،۴۸۶ ،۴۸۵
۱۰۷۴ ،۱۰۰۹ ،۹۲۹ ،۹۲۸
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی رھﺒﺮ ﻧﮫﻀﺖ
آزادی ﺧﻮاھﯽ در اﯾﺮان۹۳۱ ،
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل واﻋﻆ۱۰۲۵ ،
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء۱۵۳ ،
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﻮی ،ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ۹۷۳ ،۴۴۵ ،
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻇﮫﯿﺮ۷۴ ،
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ،۳۵۵ ،۳۵۲ ،۳۴۴ ،۲۳۵ ،۹۵ ،۳۳ ،
،۴۵۹ ،۴۵۷ ،۴۴۱ ،۴۴۰ ،۴۳۹ ،۴۳۸ ،۴۳۷
۹۸۴ ،۹۳۰ ،۹۲۸ ،۷۲۹ ،۵۰۸
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۴۷۱ ،
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻗﺮآن۵۰۶ ،
ﺳﯿﺮﺟﺎن۱۰۰۰ ،۹۶۸ ،۹۶۲ ،۹۰۱ ،
ﺳﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺟﮫﺎن،
۱۰۰۹
ﺳﯿﺮی در ﺧﻄﺒﻪ ﻓﺪک۴۰۵ ،

۱۳۳۸
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ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن۸۶ ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره
ﺣﺠﺮات«۹۵۳ ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ۳۴۹ ،
ﺳﯿﻒ ﭘﻮر ﻓﺎﻃﻤﯽ۲۳۰ ،
ﺳﯿﻒ ،روح اﻟﻠﻪ۷۴۷ ،
ﺳﯿﻒ ،ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ۷۴۸ ،۷۴۷ ،
ﺳﯿﮕﺎری ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۴۲۱ ،
ﺳﯿﻤﺎی اﺳﻼم۳۹۳ ،
ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻮاﻧﺎن۹۸۲ ،
ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن۵۶۰ ،
ﺳﻮال ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ۹۵۷ ،
ﺷﺎﺋﻮﭼﯽ۵۵۳ ،
ﺷﺎﭘﻮرﯾﺎن اﺻﻐﺮ۷۵۲ ،ـ۷۵۴
ﺷﺎدﺑﺨﺘﯽ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ۷۵۳ ،
ﺷﺎدﻣﺎن ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ۸۲۰ ،۸۰۷ ،
ﺷﺎﮐﺮی ،رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ۹۶۵ ،۹۶۴ ،
ﺷﺎﮐﺮی )ﻣﺪﯾﺮ ﺷﯿﭙﻮر ادب(۱۳۹ ،
ﺷﺎم۸۵۸ ،۲۳۵ ،
ﺷﺎﻣﺨﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۵۸۹ ،۵۷۲ ،
ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﺣﻤﺪ۹۹۱ ،
ﺷﺎه آﺑﺎدی ،ﺷﮫﯿﺪ،۷۵۶ ،۷۴۵ ،۳۶۷ ،۳۲۳ ،
۱۰۶۸ ،۱۰۶۵ ،۹۵۰
ﺷﺎه آﺑﺎدی ،ﻣﮫﺪی۳۶۰ ،
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۸۷۷ ،
ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎﺑﯿﮓ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ۷۸۷ ،۷۷۶ ،
ﺷﺎھﭽﺮاغ۱۳۷ ،
ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﯽ۶۵۶ ،۶۵۵ ،
ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ،۹۱۶ ،۸۰۰ ،۶۸۲ ،۲۶۳ ،۱۷۴ ،
۱۰۱۸
ﺷﺎھﺮاه اﺗﺤﺎد۱۰۴۵ ،
ﺷﺎھﺮﺧﯽ۲۴۵ ،۲۴۲ ،
ﺷﺎھﺮود۲۰۹ ،۱۵۰ ،

ﺷﺎھﺮودی ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی،۳۱۱ ،۳۰۲ ،
۱۰۳۵ ،۹۹۰ ،۹۰۸
ﺷﺎھﺮودی ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ۵۲۹ ،۵۲۸ ،۳۳ ،
ﺷﺎھﺮودی ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ۲۶۸ ،
ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ۲۶۸ ،
ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ۷۰۰ ،۱۸۱ ،
ﺷﺎھﺴﻮﻧﺪی ،ﺳﻌﯿﺪ۷۵۴ ،
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول۱۰۴۵ ،۷۲۳ ،۷۰۰ ،۱۵۷ ،
ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻤﻊ ۸۶۲
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ودﯾﻨﺪاری۹۳۵ ،۱۱۸ ،
ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی۳۹۳ ،
ﺷﺎه وﯾﺴﯽ۸۰۰ ،
ﺷﺎھﯽ ۲۱۴
ﺷﺎﯾﮕﺎن۲۲۶ ،۲۰۷ ،
ﺷﺎﯾﮕﺎن ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۶۵۰ ،
ﺷﺎﯾﮕﺎن )از رھﺒﺮان ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ(۲۲۷ ،
ﺷﺎﯾﮕﺎن ،دارﯾﻮش،۸۳۰ ،۸۱۹ ،۸۱۴ ،۸۰۸ ،
۸۳۲ ،۹۳۱
ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﻧﺎدر۶۱۲ ،
ﺷﺒﺮ ،ﺣﺴﻦ۳۳۹ ،
ﺷﺐ زﻧﺪه دار ،ﺣﺴﯿﻦ۴۲۷ ،
ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ،۵۱۴ ،۳۹۳ ،۲۷۹ ،
۹۷۲ ،۶۵۹
ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ۳۰۳ ،
ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ۳۹۴ ،
ﺷﺒﻠﯽ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ۵۰۷ ،
ﺷﺒﯿﺮی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۷۸۹ ،۷۷۴ ،
ﺷﺒﯿﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ۷۲۲ ،
ﺷﺒﯿﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ۳۸۲ ،
ﺷﺠﺎع رﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﺪی۷۵۲ ،۷۵۱ ،
ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ۷۶۱ ،
ﺷﺠﻮﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ،۳۷۹ ،۳۷۶ ،۳۷۲ ،۳۶۰ ،
۹۷۶ ،۹۲۲ ،۹۱۹ ،۷۵۵ ،۳۹۱
ﺷﺮاﻓﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۷۷۰ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻼﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ دواﻧﯽ۹۸۲ ،
ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وﺣﯿﺪﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ۹۸۲ ،
ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ۱۲۵ ،
ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ۹۸۱ ،
ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ،
۸۶۲
ﺷﺮر ﻓﺘﻨﻪ اﻟﺠﮫﻞ ﻓﯽ اﯾﺮان۱۰۴۴ ،
ﺷﺮﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۷۴۲ ،۳۶۷ ،
ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ۱۸۳ ،
ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ »ﮐﺘﺎب«۹۳۴
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ۱۰۰۷ ،
ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ۹۴۴ ،
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ۸۷۵ ،
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر۵۰۹ ،
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ۲۰۱ ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ۵۰۹ ،
ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺑﯽﺷﺮﻓﮫﺎ۱۰۰۲ ،
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،رﺿﺎﻗﻠﯽ۱۰۱۶ ،
ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی۶۸۹ ،
ﺷﺮﯾﻌﺖ زاده  ،ﻣﺤﻤﺪﻧﺠﻔﯽ۲۶۵ ،۱۹۱ ،
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ،۶۹۱ ،۱۷۶ ،۷۹ ،۵۲ ،۵۰ ،
۱۰۱۴ ،۹۳۳ ،۹۲۱ ،۸۲۸ـ ،۱۰۲۸ ،۱۰۲۲
۱۰۶۴ ،۱۰۶۱ ،۱۰۵۷ ،۱۰۵۴ ،۱۰۵۳ ،۱۰۴۴
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ،۱۰۱۶ ،۲۰۲ ،
۱۰۱۸
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﺣﺴﻦ۱۰۱۶ ،
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۴۵۸ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری،۱۸۵ ،۱۸۱ ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،۱۴۸ ،
۲۸۵ ،۲۸۱ ،۲۶۸ ،۱۸۶ـ،۳۰۷ ،۲۹۹ ،۲۹۴
۳۳۶ ،۳۱۷ ،۳۱۳ ،۳۰۹ـ ،۳۷۸ ،۳۷۴ ،۳۴۲
۳۸۰ـ،۴۳۵ ،۴۲۵ ،۴۲۳ ،۴۰۴ ،۴۰۲ ،۳۹۵
،۷۹۵ ،۷۵۰ ،۷۳۳ ،۷۲۶ ،۶۷۴ ،۵۴۱ ،۵۱۰
۱۰۴۸ ،۹۵۰ ،۹۲۷ ،۹۱۹ ،۹۱۲ ،۹۰۷ ،۸۴۵
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﺣﺴﯿﻦ۷۷۰ ،

۱۳۳۹
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی۷۳ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻋﻠﯽ،۱۳۵ ،۱۲۰ ،۹۷ ،۹۵ ،
۵۱۷ ،۴۵۵ ،۴۲۷ ،۱۴۸
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۶۶۶ ،۶۶۵ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ۵۷۸ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ۶۰۱ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﺣﺴﺎن۷۱۸ ،۶۸۹ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﺘﻮل۱۲۴ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ )در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۶۵۷ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۱۲۱ ،۱۱۹ ،۹۵ ،۶۲ ،
،۴۲۹ ،۳۹۳ ،۳۶۱ ،۱۴۲ ،۱۲۶ ،۱۲۴ ،۱۲۳
،۶۶۳ ،۶۵۹ ،۶۵۷ ،۵۳۲ ،۴۹۴ ،۴۵۸
۶۶۹ـ،۷۱۹ ،۷۱۴ ،۷۰۵ ،۶۹۵ ،۶۸۹ ،۶۷۷
،۹۶۱ ،۹۳۳ ،۷۴۲ ،۸۴۰ ،۷۹۲ ،۷۳۲ ،۷۲۱
۱۰۹۰ ،۱۰۰۳ ،۹۹۱ ،۹۷۸
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ۷۱۳ ،
ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ۸۱۳ ،۷۳۶ ،۶۵۰ ،۳۰۴ ،
ﺷﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﯽ۷۶۱ ،
ﺷﺮﯾﻒ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ۱۰۴۰ ،
ﺷﺮﯾﻒ رﺣﻤﺎﻧﯽ۴۴۶ ،
ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ۱۰۳۷ ،
ﺷﺮﯾﻒ زاده ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۹۵۹ ،۶۰۸ ،
ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ،۵۹۳ ،۵۹۲ ،۵۸۹ ،۱۳۴ ،
،۶۲۰ ،۶۱۹ ،۶۰۸ ،۵۹۹ ،۵۹۸ ،۵۹۶ ،۵۹۴
۷۸۶ ،۷۵۴ ،۷۵۰ ،۶۴۶ ،۶۳۳
ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ۴۹۸ ،
ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد۷۶۱ ،
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۰۰۲ ،
ﺷﺰﻧﺪ۱۰۲۶ ،
ﺷﻌﺎر ،ﺟﻌﻔﺮ۱۰۵۹ ،۱۰۵۷ ،۱۰۱۴ ،
ﺷﻌﺎر ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۱۰۵۹ ،
ﺷﻌﺎر ،ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ،۱۰۵۷ ،۱۰۱۴ ،۹۲۱ ،۲۹ ،
۱۰۵۹ ،۱۰۵۸

۱۳۴۰
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ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ،۷۳۹ ،۶۱۲ ،۵۴۵ ،۳۳۵ ،
۸۴۵ ،۸۴۴
ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮﮐﺎت۴۴۷ ،
ﺷﻌﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۲۰۷ ،
ﺷﻌﺮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۳۶۸ ،
ﺷﻔﺎ ،ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ۴۵۰ ،۲۴ ،
ﺷﻔﺎﻋﺖ۶۸۴ ،
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۴۵۷ ،
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﮐﺪﮐﻨﯽ۱۰۰۴ ،۹۹۷ ،
ﺷﻔﯿﻌﯿﮫﺎ ،ﮐﺎﻇﻢ۶۰۷ ،۵۷۴ ،۵۷۲ ،
ﺷﻔﯿﻖ ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ۴۶۳ ،
ﺷﻔﯿﻖ ،ﻣﮫﺪی۴۶۳ ،
ﺷﻘﺎﻗﯿﺎن ،ﺟﻮاد۷۵۲ ،
ﺷﻘﯿﺮی ،اﺣﻤﺪ۵۲۱ ،
ﺷﮑﺮﯾﻪ ،اﺣﻤﺪ۱۸۲ ،
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺮوی )ﯾﺎ( ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ۳۴۹ ،
ﺷﮑﻔﺘﻦ در ﻣﻪ۹۹۱ ،
ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی درﺧﺖ اﻧﺎر۴۷۲ ،
ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن۱۰۱۳ ،۹۸۲ ،
ﺷﮑﯿﺒﺎ ،ﻣﮫﻨﺪس ﺟﻼل۱۶۲ ،
ﺷﮑﯿﺐ ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ )ﻣﺴﺘﻌﺎر( ۷۸۱
ﺷﮑﯿﺐ ﻧﯿﺎ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۳۶۹ ،۲۸۲ ،۱۰۰ ،
ﺷﻠﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۷۰۶ ،
ﺷﻠﺘﻮت ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد،۲۷۵ ،۱۹۸ ،۱۹۲ : ،
،۸۸۲ ،۸۸۰ ،۵۲۰ ،۴۴۶ ،۴۴۴ ،۳۱۳ ،۲۷۶
۹۸۹ ،۹۸۷ ،۸۸۶ ،۸۸۳
ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۷۴۴ ،۷۴۲ ،
ﺷﻤﺲ آﺑﺎد۱۲۹ ،
ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی،۱۰۶۱ ،۷۶۲ ،۷۰۲ ،۷۰۱ ،
۱۰۹۲ ،۱۰۶۲ـ ۱۰۹۵
ﺷﻤﺲ اﻻﺷﺮاق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﻤﺮه اﯾﻊ ۸۵۰
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی۸۴۱ ،۳۹۴ ،
ﺷﻤﺲ ﺣﺎﺋﺮی ،ھﺎدی۶۵۲ ،

ﺷﻤﺲ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ۴۵۸ ،
ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی۱۱۲ ،
ﺷﻤﺲ ﻟﻨﮕﺮودی۹۹۰ ،
ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎم۹۰۳ ،
ﺷﻤﯿﺮان۱۰۰۵ ،۱۰۰۳ ،۷۳۳ ،۵۱۱ ،
ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت۱۴۱ ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ۱۰۷۲ ،۵۶۸ ،۵۵۵ ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻣﺎری ﺟﮫﺎن اﺳﻼم۹۳۰ ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺟﺰوۀ اﮐﺒﺮی آھﻨﮕﺮ( ۷۵۱
ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮫﺪوﯾﻮن( ۷۵۱
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا۹۵۴ ،
ﺷﻮروی۵۶۵ ،۱۲۰ ،۳۵ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۰ ،۱۹ ،
ﺷﻮﺷﺘﺮ۵۷۳ ،
ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۷۳ ،
ﺷﻮﻗﯽ ،اﻓﻨﺪی۲۱۳ ،
ﺷﮫﺎب۶۱ ،
ﺷﮫﺎب ﭘﻮر ،ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ،۱۲۰ ،۷۳ ،۶۱ ،۵۹ ،
،۴۲۹ ،۴۲۶ ،۲۰۱ ،۱۹۰ ،۱۸۹ ،۱۷۹ ،۱۶۸
۹۰۵ ،۸۵۸ ،۵۳۰ ،۵۱۹ ،۵۱۷
ﺷﮫﺎب ،ﺷﮫﯿﺪ۴۰۸ ،
ﺷﮫﺎﺑﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۲۰۷ ،
ﺷﮫﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۲۰۲ ،۲۹ ،
ﺷﮫﺎدت )ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ(۶۷۱ ،۶۲۳ ،
ﺷﮫﺎدت ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎز
و روزه۶۱ ،
ﺷﮫﺒﺎزی )از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ(،
۴۷۱
ﺷﮫﺒﺎزی ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ۷۵۴ ،
ﺷﮫﺪای ﻣﺤﺮم ازم .ﺣﺎﻣﺪ۱۰۰۴ ،
ﺷﮫﺮام ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۵۹۲ ،۵۹۰ ،۵۸۹ ،۵۶۹ ،
۶۰۸ ،۵۹۸ ،۵۹۷ ،۵۹۶ ،۵۹۴ـ ۶۲۴ ،۶۱۵ـ
،۶۴۷ ،۶۴۶ ،۶۴۴ ،۶۳۹ ،۶۳۶ ،۶۳۲ ،۶۲۹
۱۰۷۲ ،۷۱۳ ،۶۵۱
ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﻮ۸۳۶ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺷﮫﺮداری اﺻﻔﮫﺎن۱۳۰ ،
ﺷﮫﺮ ری۸۷۳ ،۸۶۷ ،۷۴۵ ،۲۲۹ ،۳۱ ،
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮏ ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت۳۲۶ ،
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ھﺒﺖ اﻟﺪﯾﻦ،۷۴ ،۶۵ ،۴۳ ،
،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۵۸ ،۱۰۴ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۸۱
۱۷۰ ،۱۶۹ ،۱۶۸ـ۸۶۰ ،۱۷۳
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۳۰۳ ،
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻣﮫﻨﺪس( ۳۱۱
ﺷﮫﺮی۴۰۲ ،
ﺷﮫﺮﯾﺎر۳۶۴ ،۱۷۴ ،۲۵ ،
ﺷﮫﺴﻮار )ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ(۱۰۵۱
ﺷﮫﯿﺪ اول۷۸۶ ،
ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ۷۸۶ ،
ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ،۸۹۱ ،۸۴۳ ،۷۲۸ ،۷۰۵ ،۲۸۰ ،
،۱۰۸۳ ،۱۰۸۱ ،۱۰۷۹ ،۹۲۵ ،۹۲۴ ،۹۲۳
۱۰۹۲ ،۱۰۸۶
ﺷﮫﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم ﺗﺒﺮﯾﺰی۶۵۹ ،
ﺷﮫﯿﺪی ﺟﻌﻔﺮ،۱۹۵ ،۱۹۳ ،۱۶۱ ،۱۵۵ ،۲۹ ،
۹۸۷ ،۸۵۲ ،۵۱۷ ،۴۵۸ ،۲۲۹ ،۲۲۳
ﺷﮫﯿﺪی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ۱۹۲ ،
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس،۲۲۹ ،۲۲۸ ،۲۲۷ ،۲۲۴ ،
،۵۷۵ ،۵۵۶ ،۵۳۶ ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۷۸ ،۳۳۶
۱۰۷۰ ،۸۴۱ ،۷۹۷ ،۷۹۴ ،۷۹۳
ﺷﯿﺦ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۲۷۵ ،
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۴۳۰ ،
ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ،ﻋﺒﺎس۴۳۱ ،
ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۳۱ ،
ﺷﯿﺦ اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ۱۳۶ ،
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری۴۹۴ ،۳۴۱ ،
ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﯾﯽ۷۰۰ ،
ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎء ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن اﺳﻼم ﻣﺸﮫﺎد۸۳۹ ،
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺟﻮری۱۰۰۷ ،
ﺷﯿﺦ زاده۴۰۲ ،
ﺷﯿﺦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ۱۹۰ ،

۱۳۴۱
ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ رﺋﯿﺲ اﻻزھﺮ۲۷۶ ،
ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق۱۰۹۲ ،۸۶۴ ،۸۶۱ ،۸۶۰ ،۲۶۳ ،
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ۱۰۹۲ ،۲۶۳ ،
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻮوﯾﻠﯿﺎم۴۵۱ ،
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻟﺮ۲۳۹ ،
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ۲۶۳ ،
ﺷﯿﺨﯿﻦ۲۷۴ ،
ﺷﯿﺨﯿﻪ۱۰۴۷ ،۱۰۴۱ ،۱۵۶ ،
ﺷﯿﺮاز،۱۴۰ ،۱۳۸ ،۱۳۶ ،۱۳۲ ،۹۸ ،۹۵ ،۶۲ ،
،۳۵۷ ،۳۴۳ ،۲۳۵ ،۲۰۷ ،۲۰۶ ،۱۷۵ ،۱۴۸
،۶۱۶ ،۶۰۹ ،۵۳۴ ،۵۳۰ ،۴۶۲ ،۴۰۵ ،۳۷۴
،۹۸۸ ،۹۸۶ ،۹۷۷ ،۷۵۴ ،۷۵۳ ،۷۵۲ ،۶۹۷
۱۰۹۲ ،۱۰۰۵
ﺷﯿﺮازی ،آﻗﺎرﺿﯽ۶۶۵ ،
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۹۶۵ ،۹۶۴ ،
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،۴۶۶ ،۳۶۴ ،۳۱۶ ،
۹۰۱
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی۱۹۷ ،
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۱۶۶ ،
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ،۱۱۸ ،۶۹ ،
۱۳۶ـ،۲۵۲ ،۲۳۵ ،۲۱۵ ،۲۰۶ ،۲۰۵ ،۱۴۶
۱۰۳۳ ،۹۸۸ ،۴۶۲
ﺷﯿﺮازی ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻇﻢ۹۳۸ ،
ﺷﯿﺮازی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ۱۷۶ ،
ﺷﯿﺮازی ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۱۳۶ ،
ﺷﯿﻄﺎن ،ﺑﻄﺮی۶۱ ،
ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ۱۰۳۳ ،۹۳۱ ،
ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﻼم۹۸۱ ،۸۱۱ ،
ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ۹۳۱ ،
ﺷﯿﻌﻪ و زﻣﺎﻣﺪاران ﺧﻮدﺳﺮ۹۶۰ ،۳۷۹ ،
ﺷﯿﻌﯿﺎن راﺳﺘﯿﻦ۶۴۸ ،
ﺷﻮون و اﺧﺘﯿﺎرات وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ۳۵۱ ،
ﺻﺎﺑﺮ ،ﺟﻮاد )ﻣﺴﺘﻌﺎر(۷۸۱ ،

۱۳۴۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۶۰۸ ،
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ،۵۱۶ ،۳۵۱ ،
۱۰۲۱ ،۱۰۱۸
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد۱۹۳ ،
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮھﺮ۴۹۴ ،
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺼﻮل ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ۱۸۹ ،
ﺻﺎﺣﺐ ،ﻧﺴﺮﯾﻦ۱۰۰۱ ،
ﺻﺎﺣﺒﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ۵۱۵ ،
ﺻﺎدق ،اﺣﻤﺪ۷۶۷ ،۵۸۶ ،۳۳۵ ،
ﺻﺎدق از دﮐﻦ۵۲۵ ،
ﺻﺎدﻗﭙﻮر ،اﮐﺮم۶۰۷ ،
ﺻﺎدق ،ﻣﺤﻤﺪ۶۱۹ ،۶۱۸ ،
ﺻﺎدق ،ﻧﺎﺻﺮ،۵۸۸ ،۵۸۷ ،۵۸۶ ،۵۴۸ ،۵۴۷ ،
۱۰۰۳ ،۷۸۶ ،۷۱۳ ،۶۸۸
ﺻﺎدق ،ﻧﺎﺻﺮ۴۹۹ ،
ﺻﺎدﻗﯽ۷۴۳ ،۵۳۳ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ،۸۴۷ ،۶۶۲ ،
۱۰۶۵ ،۱۰۱۵ ،۹۳۳
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۷۴۶ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ )ﻣﺴﺘﻌﺎر(۷۸۱ ،
ﺻﺎدﻗﯽ )ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺎدﻗﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ(۳۷۸ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ۷۷۶ ،
ﺻﺎﻋﺪی ،ﻋﻈﯿﻢ۱۰۰۱ ،
ﺻﺎﻓﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ۲۹۶ ،۲۹۵ ،۲۷۰ ،۴۴ ،
ﺻﺎﻓﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ،۴۲۹ ،۴۲۲ ،۳۰۶ ،۴۱ ،
۱۰۹۰ ،۱۰۸۸ ،۱۰۸۰ ،۶۶۵ ،۴۳۰
ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﻠﮫﯿﺎر۲۲۶ ،۹۷ ،۲۰ ،
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،اﮐﺒﺮ۷۵۶ ،
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯿﻊ ۱۰۷۸
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺳﯿﻤﯿﻦ۶۱۰ ،
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۷۲۶ ،۴۲۷ ،۱۲۹ ،
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ۲۴۲ ،
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ۴۳۱ ،

ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی،۴۲۷ ،۳۶۷ ،۳۰۸ ،
،۱۰۷۸ ،۹۵۰ ،۷۷۷ ،۷۴۸ ،۷۱۴ ،۴۲۹ ،۴۲۸
۱۰۹۲ ،۱۰۹۱ ،۱۰۸۵ ،۱۰۷۹
ﺻﺎﻧﻌﯽ۳۶۷ ،
ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ﺣﺴﻦ۷۴۸ ،
ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ۹۶۱ ،۴۰۶ ،
ﺻﺒﺎح ،ﮐﺎزروﻧﯽ۱۹۶ ،
ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن ،ھﺎﺷﻢ۱۰۶۳ ،۷۸۳ ،
ﺻﺒﺤﺪل۶۷۶ ،
ﺻﺒﻮر اردوﺑﺎدی ،اﺣﻤﺪ۵۱۸ ،۵۱۶ ،
ﺻﺒﻮری ﻗﻤﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ۱۰۹۱ ،
ﺻﺤﺮای ﻧﺠﺪ۸۵۴ ،
ﺻﺤﻔﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۴۵۱ ،
ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم۹۸۳ ،
ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﮋاد۷۶۱ ،
ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ۳۰۳ ،
ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ۳۳۸ ،
ﺻﺪای ﻟﺮﺳﺘﺎن۱۵۳ ،
ﺻﺪراﺋﯽ اﺷﮑﻮری ،ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۳۵ ،
ﺻﺪراﻻﺷﺮاف۳۸۹ ،۲۳۶ ،۱۰۵ ،
ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ﻣﺠﺪد ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن  ۱۱ھﺠﺮی ۹۸۰
ﺻﺪر اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ۱۰۳ ،
ﺻﺪراﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۸۶۳ ،
ﺻﺪر اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ،۳۸۱ ،۳۶۹ ،۲۷۸ ،۲۷۷ ،
۴۲۱ ،۴۰۹ـ،۵۷۸ ،۵۱۴ ،۴۹۸ ،۴۲۷ ،۴۲۳
۹۴۳ ،۷۲۵ ،۶۹۱
ﺻﺪرای اﺷﮑﻮری ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۸۸۸ ،
ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ،۳۹۱ ،۳۸۲ ،۳۸۱ ،۱۹۶ ،۱۱۱ ،
۶۵۹ ،۶۵۷ ،۵۰۹ ،۴۴۳ ،۳۹۳
ﺻﺪر ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ،اﺣﻤﺪ۴۹۵ ،
ﺻﺪر ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ،اﺻﻐﺮ۶۷۷ ،
ﺻﺪر ،ﺣﺴﻦ،۶۶۵ ،۷۴۸ ،۷۲۲ ،۵۲۱ ،۱۷۹ ،
۹۵۰ ،۸۲۶ ،۷۲۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ۳۹۴ ،
ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ،۱۹۷ ،۱۹۴ ،۱۴۱ ،
۳۳۰ ،۲۶۴ ،۲۳۷ ،۲۲۲
ﺻﺪر ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۹۸۹ ،۹۸۴ ،۹۶۷ ،۲۳۹ ،
ﺻﺪر ھﺎﺷﻤﯽ۱۷۶ ،۱۷۵ ،۵۱ ،
ﺻﺪری ،ﺣﺴﯿﻦ۴۷۰ ،
ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ،۳۱۰ ،۲۶۸ ،۲۶۴ ،
۳۶۶ ،۳۱۸
ﺻﺪﯾﻖ ،ﻋﯿﺴﯽ۲۰۶ ،۱۴۵ ،
ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ۹۲۹ ،
ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۸۱۱ ،۴۸۸ ،
ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ۶۹ ،
ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۱۰۹۰ ،
ﺻﻒ۶۲۱ ،
ﺻﻔﺎﺋﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۷۳ ،
ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺣﺎﺋﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس۹۸۵ ،
ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺣﺎﺋﺮی ،ﻋﻠﯽ۹۸۵ ،
ﺻﻔﺎﺋﯽ ،ﺧﻮاﻧﺴﺎری۴۵۷ ،
ﺻﻔﺎﺗﯽ )ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ(۵۵۶ ،۴۱۴ ،
ﺻﻔﺎﺗﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۷۴۴ ،۷۴۱ ،
ﺻﻔﺎرزاده ،ﻃﺎھﺮه۱۰۰۰ ،
ﺻﻔﺎر ،ﺳﻌﯿﺪ۶۱۰ ،
ﺻﻔﺎ )رﺿﺎﻗﻠﯽ(۱۰۱۶ ،
ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی ،رﺿﺎ۴۶۵ ،
ﺻﻔﺎ ،ﻓﺮھﺎد۶۱۹ ،۶۱۸ ،
ﺻﻔﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ۲۱۱ ،
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻄﺒﻪ ﻓﯽ
اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ۲۲۳ ،
ﺻﻔﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد۷۷۰ ،
ﺻﻔﻮان ﺟﻤﺎل۸۹۹ ،
ﺻﻔﻮی ،ﺳﻠﻤﺎن۷۶۱ ،۷۴۶ ،
ﺻﻔﻮﯾﻪ۳۶ ،
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﺮب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ،
۱۰۶

۱۳۴۳
ﺻﻠﺢ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ »ﭘﺮﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ« ۳۶۴
ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ۱۳۳ ،
ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ،۴۵۹ ،۳۶۷ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،
۹۴۰ ،۵۳۳
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن۱۰۰۸ ،
ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف۵۹۲ ،ـ،۶۳۳ ،۵۹۹ ،۵۹۸ ،۵۹۴
۷۵۰ ،۶۴۱
ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﺳﺎﺳﺎن۷۵۴ ،۷۵۳ ،
ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻣﯿﻨﻮ۸۱۳ ،۴۵۰ ،
ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ۷۷۳ ،
ﺻﻨﯿﻌﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ۵۲۶ ،
ﺻﻮاف ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ۴۴۶ ،
ﺻﻮﻓﯿﻪ۱۰۴۷ ،
ﺻﮫﺮی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۱۳۲ ،
ﺿﺮاﺑﯽ ،ﺟﻠﯿﻞ۸۴۹ ،۴۹۸ ،
ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﻏﺪﯾﺮ۱۰۴۶ ،
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺎدل ﻣﺎدﯾﺎت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت۵۰۴ ،
ﺿﻮف )اﺳﻢ ﻣﺤﻞ( ۸۲۵
ﺿﯿﺎﺋﯽ ،ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ۱۹۱ ،
ﺿﯿﺎﺑﯽ ،دﮐﺘﺮ۳۳۱ ،
ﺿﯿﺎء ﺑﺮی۱۰۳ ،
ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ ،ﺣﺴﻦ۵۸۹ ،
ﻃﺎرﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ،۴۰۸ ،۴۰۳ ،۳۷۸ ،
۷۶۱
ﻃﺎﻏﻮت در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮﯾﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس۱۰۰۷ ،
ﻃﺎﻟﺐ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۱۱۱ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎن۴۷۷ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ) ،در ﺑﺴﯿﺎری ازﺻﻔﺤﺎت(
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ،۵۴ ،۴۸ ،۴۰ ،۳۳ ،
۱۰۲۴ ،۵۰۲ ،۴۷۴ ،۳۲۴
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی۲۳۰ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ۲۱۹ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﯾﺤﯿﯽ۲۳۶ ،

۱۳۴۴
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ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺬرا ﻋﻠﻮی۴۸۵ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۶۰۸ ،۶۰۲ ،۴۸۵ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۲۷۹ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ۱۳۲ ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﮫﺪی۸۲۳ ،۴۷۴ ،
ﻃﺎھﺎﯾﯽ۴۱۵ ،
ﻃﺎھﺎﯾﯽ )ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ( ﺧﺎﻧﻢ۴۱۴ ،
ﻃﺎھﺮ ،ﺷﻤﺲ۳۶۷ ،
ﻃﺎھﺮ ﻧﮋاد )از ﮔﺮوه ﺑﺪر(۷۴۵ ،
ﻃﺎھﺮی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ۲۷۶ ،
ﻃﺎھﺮی ﺧﺮم آﺑﺎدی،۳۶۷ ،۳۴۲ ،۳۴۱ ،۳۰۹ ،
،۶۸۱ ،۶۷۶ ،۶۶۳ ،۵۸۵ ،۴۳۷ ،۴۲۹ ،۳۷۵
۱۰۹۵ ،۱۰۸۲ ،۱۰۷۹ ،۹۴۶ ،۷۴۸
ﻃﺎھﺮی ،رﺟﺒﻌﻠﯽ،۴۷۰ ،۳۴۳ ،۲۳۶ ،۹۸ ،۹۵ ،
،۷۵۲ ،۷۴۶ ،۷۰۰ ،۵۱۲ ،۴۹۳ ،۴۹۱ ،۴۷۸
۱۰۹۲ ،۷۵۳
ﻃﺎھﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ۳۰۳ ،
ﻃﺎھﺮی ،ﯾﻮﺳﻒ۲۰۱ ،
ﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ۲۱۶ ،
ﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻧﻮراﻟﻠﻪ۵۱۲ ،۲۹ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ۴۲۷ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،اردﺳﺘﺎﻧﯽ۴۱۷ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ۴۴۳ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﻦ۴۷۱ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،رﺿﺎ۴۹۸ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء۱۵۶ ،۱۵۵ ،۷۸ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۴۰۹ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺷﮫﯿﻦ۴۹۸ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺻﺎدق۱۰۷۰ ،۸۲۶ ،۵۸۴ ،۳۴۸ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ،۹۲ ،۳۲ ،
،۳۷۳ ،۳۳۰ ،۲۸۲ ،۲۷۶ ،۲۷۰ ،۲۶۹ ،۲۶۸
،۴۰۶ ،۳۹۴ ،۳۹۳ ،۳۸۷ ،۳۸۶ ،۳۷۹ ،۳۷۷
،۵۰۷ ،۵۰۲ ،۴۵۷ ،۴۲۷ ،۴۲۶ ،۴۲۳ ،۴۱۹
۸۰۸ ،۶۷۸ ،۶۷۶ ،۵۶۹ ،۵۱۱ـ،۸۳۲ ،۸۱۲

،۹۷۰ ،۹۵۱ ،۹۴۵ ،۹۳۹ ،۹۲۷ ،۹۱۴ ،۸۷۰
۱۰۹۰ ،۱۰۶۸ ،۹۸۴ ،۹۷۲
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ۴۵۱ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۷۱ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﮐﻠﻮد۴۹۸ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۷۷۲ ،
ﻃﺒﺎﯾﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد۸۴۱ ،
ﻃﺒﺮی ،اﺣﺴﺎن۱۰۳۴ ،۱۰۱۸ ،۶۹ ،
ﻃﺒﺲ۱۰۸۹ ،
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ۹۴۱ ،
ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ۹۵۱ ،
ﻃﺮح ﻋﻠﻤﯽ اﺻﻮل اﺳﻼم۱۵۹ ،
ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮآن۳۶۱ ،
ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ۳۴۹ ،
ﻃﺮﺧﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ۸۴۳ ،۷۸۹ ،۷۸۸ ،۷۵۶ ،
ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﻮد۶۰۸ ،
ﻃﺮﯾﻘﺖ ،ﻣﺤﺴﻦ،۶۱۸ ،۶۱۱ ،۶۰۸ ،۵۹۵ ،
۶۱۹
ﻃﻨﻄﺎوی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ۴۴۸ ،۲۸۷ ،
ﻃﻮﻓﺎن۱۳۳ ،
ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ۱۰۱۹ ،۱۲۵ ،
ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﺎن ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ۱۹۷ ،۱۲۵ ،
ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ۴۵۴ ،۴۴۸ ،۴۴۷ ،
ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۲۲۳ ،
ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ ،اﺣﻤﺪ۵۱۵ ،
ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ ،ﺧﻠﯿﻞ۴۷۷ ،۲۳۱ ،۲۲۸ ،۲۲۷ ،
ﻃﯿﺐ ،ﺣﺎج رﺿﺎﯾﯽ۲۴۶ ،
ﻃﯿﺐ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۵۱۴ ،۱۲۹ ،
ﻃﯿﺐ ،ﻣﮫﺪی۵۳۴ ،
ﻃﯿﺒﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی ،اﺣﻤﺪ،۵۲۱ ،۴۳۸ ،۳۵۴ ،
۹۷۵ ،۹۷۲ ،۵۷۱
ﻃﯿﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۴۴ ،
ﻇﻔﺮاﻟﻠﻪ ﺧﺎن۷۶ ،
ﻇﮫﺮان۸۲۵ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻋﺎﺑﺪزاده ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ،۱۲۵ ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۹ ،
۸۹۲ ،۷۶۶ ،۵۲۹ ،۵۲۸ ،۱۲۸
ﻋﺎﺑﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۵۹ ،۴۵۶ ،۴۴۳ ،
ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ۴۰۰ ،
ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ۳۱ ،۲۵ ،۲۴ ،
ﻋﺎﺻﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۸۶۲ ،۸۶۰ ،
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن۱۱۱ ،
ﻋﺎﻟﻢ زاده ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۶۱۰ ،
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮ اﺳﻼم۱۰۳ ،
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮ اﺳﻼم ﯾﺎ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۴۴۷ ،
ﻋﺎﻟﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۴۲ ،
ﻋﺎﻟﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۱۰۹ ،
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ۲۴۴ ،
ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺐ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۲۱ ،
ﻋﺎﻣﺮی ﻃﻮﺳﯽ۴۳۲ ،
ﻋﺎﻣﻞ زاده۸۴۰ ،
ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ۳۸۲ ،
ﻋﺒﺎداﻟﻠﻪ ﺧﺪارﺣﻤﯽ۷۴۷ ،
ﻋﺒﺎدی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۲۷۲ ،
ﻋﺒﺎدی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۴۴۸ ،
ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم۴۹۹ ،
ﻋﺒﺎس زادﮔﺎن ،ﺟﻌﻔﺮ۷۰۰ ،
ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد ،ﻋﻘﺎد۷۰۳ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺣﺴﻦ۶۸۹ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﻣﻀﺎن۳۵۰ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۶۰۸ ،
ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ۱۲۶ ،
ﻋﺒﺎﯾﯽ۷۴۸ ،
ﻋﺒﺪاﻟﺒﮫﺎء۲۱۳ ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺷﺮﻗﺎوی۸۰۱ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ۴۴۶ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻌﻮدی۴۴۷ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۵۰ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد۴۴۹ ،۴۴۵ ،

۱۳۴۵
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ۱۰۱۶ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮزاده۷۵۶ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺳﺘﮕﺎر )ﺧﻠﯿﻞ ﻃﮫﻤﺎﺳﺒﯽ(۲۲۸
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻌﻤﻪ۴۴۸ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯿﺎن۳۶۱ ،
ﺑﻌﺪاﻟﻠﮫﯽ ،ﺧﻮروش ،ﺣﺴﯿﻦ۱۵۸ ،۱۳۳ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۳۶۰ ،
ﻋﺒﺪه ،ﺟﻼل۷۶ ،
ﻋﺒﺪه ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۱۰۶۴ ،۳۸۹ ،
ﻋﺒﺪی ،ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ۷۴۷ ،
ﻋﺒﺪی ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ۵۶۱ ،۵۴۷ ،۵۰۳ ،
ﻋﺒﻮدﯾﺖ ،ﻣﮫﻨﺪس۱۱۵ ،
ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت،۱۰۲۵ ،۸۵۱ ،۱۳۶ ،۶۹ ،
۱۰۸۳
ﻋﺜﻤﺎن۱۰۴۵ ،۶۸۴ ،
ﻋﺠﺎج ﻧﻮﯾﮫﺾ۴۴۷ ،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم۹۳۰ ،
ﻋﺪل اﻟﮫﯽ۴۵۵ ،
ﻋﺪﻟﻮ۷۵۲ ،
ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ۹۳۰ ،۱۹۶ ،
ﻋﺬر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ ج۹۴۸ ،
ﻋﺮاق،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۰۴ ،۸۱ ،۶۹ ،۶۵ ،۴۲ ،
،۳۲۳ ،۳۰۳ ،۳۰۲ ،۲۹۹ ،۲۳۷ ،۲۳۶ ،۲۳۵
،۴۳۶ ،۴۱۱ ،۴۰۸ ،۳۶۶ ،۳۴۳ ،۳۳۶ ،۳۲۶
،۵۸۱ ،۵۷۸ ،۵۷۲ ،۵۶۸ ،۵۵۶ ،۵۵۴ ،۴۶۷
،۶۹۴ ،۶۸۷ ،۶۶۲ ،۶۴۴ ،۵۸۴ ،۵۸۳ ،۵۸۲
۱۰۶۷ ،۱۰۶۶ ،۹۹۰ ،۷۵۳
ﻋﺮاق ﻋﺮب۲۶۵ ،
ﻋﺮاﻗﯽ ،آﻗﺎ ﺿﯿﺎء۸۵۲ ،
ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ،۴۲۰ ،۳۹۳ ،۲۳۷ ،
۴۷۴
ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺣﺴﺎم۷۷۷ ،
ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ۵۱۷ ،

۱۳۴۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﮫﺪی،۴۶۳ ،۳۳۸ ،۳۲۱ ،۲۴۷ ،
،۶۴۲ ،۶۴۰ ،۶۳۹ ،۶۳۸ ،۴۶۷ ،۴۶۶ ،۴۶۵
۷۸۸ ،۷۷۷ ،۷۴۶
ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻧﺎدر۷۷۷ ،
ﻋﺮب ،اﺻﻐﺮ۱۳۹ ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن۱۰۵۰ ،
ﻋﺮب ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ۲۴۰ ،
ﻋﺮﻓﺎت۸۸۳ ،
ﻋﺮﻓﺎ ،ﻋﻠﯽ۴۰۸ ،۴۰۵ ،۴۰۳ ،
ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ۹۷۷ ،۴۵۷ ،
ﻋﺰت ﺷﺎھﯽ،۵۷۳ ،۵۶۹ ،۵۳۳ ،۴۶۸ ،۴۰۳ ،
۶۴۴ ،۶۱۱ ،۵۹۵
ﻋﺰﺗﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۵۱۷ ،۴۵۰ ،
ﻋﺰﺗﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۵۹۱ ،۵۹۰ ،
ﻋﺰری ،ﻣﺌﯿﺮ۸۲۱ ،۲۹۴ ،
ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن۷۰۲ ،
ﻋﺰﯾﺰی ،ﺣﺴﻦ۷۸۷ ،۴۷۱ ،
ﻋﺴﮑﺮ آﺑﺎدی۱۰۵۷ ،
ﻋﺴﮑﺮ اوﻻدی ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ،۴۶۷ ،۴۶۶ ،۴۶۳ ،
۶۴۳ ،۶۴۰ ،۶۳۹ ،۶۳۸ ،۵۸۱ ،۵۸۰ ،۵۵۶
ﻋﺴﮑﺮی )از ﮔﺮوه ﺑﺪر(۷۴۵ ،
ﻋﺴﮑﺮی زاده ،ﻣﺤﻤﻮد۵۸۷ ،۵۶۰ ،۵۴۸ ،
ﻋﺴﮑﺮی ،ﻋﺒﺎس۷۸۸ ،۷۸۵ ،۷۷۷ ،۷۷۶ ،
ﻋﺴﮑﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۶۹۴ ،
ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ۷۶۶ ،
ﻋﺸﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ۴۵۳ ،
ﻋﺸﻘﯽ۲۵ ،۲۴ ،
ﻋﺼﺎر ،ﮐﺎﻇﻢ۸۲۸ ،
ﻋﺼﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ۸۱۰ ،
ﻋﺼﺮ آزادی۲۵ ،
ﻋﺼﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎﺷﯿﻦ۹۸۴ ،
ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب۲۵ ،
ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی۲۵ ،
ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺪن۲۵ ،

ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ۲۵ ،
ﻋﺼﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ۲۵ ،
ﻋﺼﺮ ﻧﻮ۲۵ ،
ﻋﺼﺮ ﻧﮫﻀﺖ۲۵ ،
ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ ،ﻗﺠﺮ۶۰۸ ،
ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ ،ﻗﺠﺮ۶۰۸ ،
ﻋﻀﺪاﻧﻠﻮ ،ﻣﺮﯾﻢ۶۵۲ ،۶۲۷ ،
ﻋﻄﺎﺋﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ۱۰۹۰ ،
ﻋﻄﺎر ،اﺣﻤﺪ۴۴۹ ،
ﻋﻄﺎﯾﯽ ،رﺣﯿﻢ۴۸۷ ،۳۴۷ ،
ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر۴۸۷ ،
ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ۷۳۹ ،
ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ۴۵۹ ،
ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻃﺒﺎره۴۴۸ ،۴۳۸ ،
ﻋﻔﯿﻔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﻠﯽ۱۹۸ ،
ﻋﻘﺎد ،ﻋﺒﺎس۴۴۹ ،
ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ۴۴۸ ،
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﯿﻌﻪ۴۴۹ ،
ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﭼﺮا۹۴۴ ،
ﻋﻘﺪه ﮔﺸﻮده۱۰۹۱ ،
ﻋﻘﯿﺪه ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن۹۴۹ ،
ﻋﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ۳۹۳ ،۳۸۸ ،۳۷۸ ،
ﻋﮑﺎ۲۰۸ ،
ﻋﻼﻣﻪ ،ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء۱۳۰ ،
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ۹۶۲ ،
ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل در ﻣﺪﯾﻨﻪ۱۶۳ ،
ﻋﻼﻣﯽ ،ﻓﺘﺎح۴۱۳ ،
ﻋﻼﯾﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۸۵۵ ،
ﻋﻼء ،ﺣﺴﯿﻦ۴۷۷ ،۲۳۵ ،۲۲۸ ،
ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮلھﺎ۸۳۵ ،
ﻋﻠﻞ و اھﻤﯿﺖ ارزش دﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ۱۱۱ ،
ﻋﻠﻢ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ،۲۹۶ ،۲۹۲ ،۲۸۸ ،۲۸۴ ،۱۶۵ ،
،۷۷۳ ،۷۳۲ ،۵۷۸ ،۴۸۰ ،۴۶۶ ،۳۷۰ ،۳۳۳
۸۶۹

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ۷۴۵ ،
ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ،ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ۴۳۰ ،
ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ﺷﯿﺮازی۱۲۹ ،
ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ،ﮐﺎﻇﻢ۷۴۵ ،
ﻋﻠﻤﺎءاﻟﺸﯿﻌﻪ و اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﺒﺪع واﻟﺨﺮاﻓﺎت
اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ۱۵۶ ،
ﻋﻠﻢ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن۹۴۱ ،
ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۱۰۴۱ ،
ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن در اﺳﻼم۸۱۰ ،
ﻋﻠﻮﺑﻪ۵۲۰ ،
ﻋﻠﻮﺑﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۱۹۲ ،
ﻋﻠﻮﻣﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۹۶۱ ،
ﻋﻠﻮی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۵۲۱ ،
ﻋﻠﻮی ﺑﺮوﺟﺮدی۲۷۵ ،۲۷۴ ،
ﻋﻠﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۲۷۲ ،
ﻋﻠﻮی ،ﻣﺤﻤﻮد۳۰۳ ،
ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۷۱۹ ،۶۵۵ ،
ﻋﻠﯽ اﻃﻼل اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎدی۴۳۷ ،
ﻋﻠﯿﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۵۸ ،
ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺟﺎر۱۵۸ ،
ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ۶۵۳ ،
ﻋﻠﯽ ﭼﮫﺮه درﺧﺸﺎن۹۸۳ ،
ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۷۴۸ ،
ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ،ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ۱۰۸۶ ،۱۰۸۱ ،
ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق۴۳۸ ،
ﻋﻤﺎد زاده،۱۹۶ ،۱۹۳ ،۱۹۲ ،۱۸۹ ،۱۰۶ ،
۴۲۹
ﻋﻤﺎر اوزﮔﺎن۱۰۷۰ ،
ﻋﻤﺮ اﺑﻮاﻟﻨﺼﺮ۴۵۰ ،۴۴۸ ،
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب۱۰۵۲ ،۸۸۶ ،۶۸۴ ،
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﻋﻤﺮ۱۰۱۴ ،
ﻋﻤﻮﯾﯽ۷۵۴ ،
ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ،۴۲۹ ،۴۲۴ ،۳۵۵ ،
۹۸۶ ،۹۴۶ ،۸۷۰ ،۷۹۱ ،۷۹۰ ،۴۶۵ ،۴۵۸

۱۳۴۷
ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﺣﻤﯿﺪ۱۰۹۲ ،۵۶۶ ،
ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد۵۳۹ ،
ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ زاده۴۳۱ ،
ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ،ﻣﺤﺴﻦ۷۴۸ ،
ﻋﻮد ارواح ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارواح۹۴۹ ،
ﻋﮫﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﻢ و ﻗﺮآن۱۰۷۰ ،
ﻋﯿﺴﯽ÷۸۵۴ ،
ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۱۰۲۶ ،۱۰۲۵ ،
ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻠﮏ ھﻮﯾﺪا۳۳ ،
ﻋﯿﻮﻗﯽ۷۴۳ ،
ﻏﺪﯾﺮ )ﻋﻠﯽ ،ﺻﺎد۹۸۶( .
ﻏﺮب ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ۱۰۰۸ ،
ﻏﺮب زدﮔﯽ۴۵۹ : ،۴۵۸ ،
ﻏﺮﺿﯽ۷۶۳ ،۶۴۴ ،
ﻏﺮﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۶۱ ،۶۰۳ ،
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در اﻧﺪﻟﺲ۸۸۶ ،
ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد۱۰۶۰ ،۱۰۱۳ ،ـ
۱۰۹۳ ،۱۰۶۲
ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۲۰۶ ،
ﻏﺮوی ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪ۳۰۳ ،
ﻏﺮوی ﻋﻠﯿﺎری ،ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد۳۸۹ ،
ﻏﺮوی ﻋﻠﯿﺎری ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ۳۰۳ ،
ﻏﺮوی ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۱۰۶۳ ،
ﻏﺮوی ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۱۰۴۱ ،
ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ۶۱ ،
ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۹۷۲ ،۹۶۰ ،۴۴۶ ،۴۴۰ ،۳۴۴ ،
ﻏﻀﺒﺎن ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۴۴۸ ،
ﻏﻀﺒﺎن ،ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۴۴۸ ،
ﻏﻔﺎری ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۸۶۱ ،۵۱۳ ،۱۹۵ ،
ﻏﻔﺎری ،ھﺎدی۶۷۷ ،۶۷۶ ،۳۹۱ ،
ﻏﻔﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۵۱۴ ،
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻻﺳﻼم۱۰۴۱ ،
ﻏﻠﻮ ،درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻏﺎﻟﯿﺎن در دﯾﻦ۱۰۷۹ ،
ﻏﯿﻮران ،ﻣﮫﺪی۷۶۴ ،۶۱۷ ،۶۰۲ ،
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ﻏﯿﻮری ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۷۵۸ ،۳۷۹ ،۳۷۶ ،۳۷۲ ،
ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮآن در
ﺳﻮرة اﻟﺤﻤﺪ۴۴۶ ،
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻤﺪن و رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم۹۸۴ ،
ﻓﺎرس۷۴۴ ،۲۰۵ ،
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ،۳۴۰ ،۳۳۹ ،۳۱۹ ،۲۷ ،
،۴۶۸ ،۴۶۵ ،۴۵۹ ،۴۵۷ ،۴۲۸ ،۳۷۶ ،۳۷۰
،۶۵۵ ،۶۵۳ ،۵۵۵ ،۴۹۶ ،۴۹۵ ،۴۹۴ ،۴۹۲
،۷۰۳ ،۶۹۶ ،۶۹۴ ،۶۸۸ ،۶۶۲ ،۶۶۱ ،۶۵۷
۸۴۴ ،۸۴۰ ،۷۷۱ ،۷۶۳ـ،۹۲۹ ،۹۰۳ ،۸۴۹
۱۰۸۶ ،۱۰۷۰ ،۱۰۶۶
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ۸۴۰ ،۸۳۹ ،
ﻓﺎﺿﻞ۱۰۹۰ ،
ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻮﻧﯽ۱۴۵ ،
ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ،۳۶۷ ،۳۲۹ ،
۱۰۹۰ ،۱۰۸۶ ،۹۵۰ ،۷۴۸
ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺤﺴﻦ۶۴۷ ،۶۰۸ ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﯿﻔﺘﯿﮑﭽﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ۹۹۴ ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا )س(،۷۱۴ ،۳۳۳ ،۲۶۳ ،۱۱۵ ،
۱۰۳۹ ،۱۰۱۴ ،۸۹۳ ،۷۹۱
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻐﺮی۱۰۸۷ ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ۷۰۵ ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س(۳۷ ،
ﻓﺎﻃﻤﯽ۲۳۰ ،
ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ۲۳۰ ،۲۲۷ ،
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻗﻤﯽ ،ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۴۴۷ ،
ﻓﺎﮐﺮ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،۴۳۳ ،۳۶۰ ،۳۱۴ ،
۱۰۷۹ ،۹۰۳ ،۷۸۸ ،۷۴۷ ،۷۰۳ ،۶۸۱ ،۶۵۸
ﻓﺎل اﺳﯿﺮی ،ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ۲۱۵ ،
ﻓﺎل اﺳﯿﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ۲۱۵ ،
ﻓﺎﻧﻮن ،ﻓﺮاﻧﺘﺲ،۸۳۳ ،۸۲۳ ،۷۴۸ ،۶۵۴ ،
۱۰۷۰
ﻓﺎﯾﺪه و ﻟﺰوم دﯾﻦ۱۱۹ ،
ﻓﺘﺎﺣﯽ ،ﻣﮫﺪی۷۲۱ ،

ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ۸۸۶ ،
ﻓﺘﺤﯽ رﺿﻮان۸۰۱ ،
ﻓﺘﺤﯽ ،ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ۶۵۹ ،
ﻓﺠﺮ۳۶۴ ،
ﻓﺠﺮ اﺳﻼم۷۸۴ ،
ﻓﺤﺎم ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ،۳۹۴ ،۲۹۴ ،
۳۹۵
ﻓﺨﺮآراﺋﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ۱۸۵ ،
ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم۳۰ ،
ﻓﺨﺮ داﺋﯽ۵۰۷ ،
ﻓﺨﺮی ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۵۱۶ ،
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم،۱۱۰ ،۸۹ ،۴۷ ،۳۵ ،۲۹ ،۲۱ ،
،۲۲۴ ،۲۲۱ ،۲۲۰ ،۲۱۹ ،۱۵۳ ،۱۲۵ ،۱۱۲
۲۲۶ـ،۴۶۶ ،۴۶۵ ،۳۴۲ ،۳۲۷ ،۲۶۹ ،۲۴۷
،۹۲۶ ،۹۱۹ ،۵۰۶ ،۴۸۷ ،۴۷۷ ،۴۷۶ ،۴۶۷
۱۰۴۷ ،۱۰۳۷
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻖ۷۳۷ ،۶۶۰ ،۵۸۷ ،۵۷۷ ،
ﻓﺪاﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۷۴۶ ،۷۴۵ ،۷۳۹ ،
ﻓﺪاﯾﯽ )ﮔﺮوه ﺑﺪر(۷۴۵ ،
ﻓﺮاروﯾﯽ۷۵۲ ،
ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﯾﮏ اﺻﻼﺣﮕﺮی ﺷﯿﻌﯽ۱۰۴۱ ،
ﻓﺮا )ﺷﺎﻋﺮ(۱۰۰۱ ،
ﻓﺮاﻣﺮزی ،اﺣﻤﺪ۱۰۲۳ ،
ﻓﺮاﻣﺮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ۱۰۲۳ ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ۵۲۲ ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ،۴۸۹ ،۴۵۳ ،۲۹۴ ،۱۷۸ ،۱۵۷ ،۱۲۴ ،
،۸۲۸ ،۸۱۲ ،۷۶۴ ،۶۵۴ ،۵۲۲ ،۵۲۰ ،۴۹۲
۸۸۸
ﻓﺮاﻧﮑﻮ ،ژﻧﺮال۹۲۳ ،
ﻓﺮآوردهھﺎی دﯾﻨﯽ۹۴۸ ،
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ )اﻧﺘﺸﺎرات(۹۵۹ ،
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ھﯿﺌﺖ(۱۶۹
ﻓﺮﺗﻮک زاده ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۶۱۸ ،۶۱۱ ،
ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ،ﻋﺒﺎس۶۶۲ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻓﺮح ﭘﮫﻠﻮی۸۱۴ ،۸۱۳ ،۸۱۲ ،۵۴۰ ،
ﻓﺮخ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس۱۳۷ ،
ﻓﺮﺧﺰادی۱۶۳ ،
ﻓﺮخ ،ﺳﻨﺎﺗﻮر۹۱۷ ،
ﻓﺮخ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ۱۲۵ ،
ﻓﺮد ﺗﻘﻮی ،ﺻﺎدق) ،ﻣﺮﺗﻀﯽ(۶۰۷ ،
ﻓﺮدوس۵۷۳ ،
ﻓﺮدوﺳﯽ۵۱ ،
ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۶۹۷ ،۶۹۵ ،
ﻓﺮدﯾﺪ،۸۳۱ ،۸۳۰ ،۸۲۸ ،۸۲۰ ،۸۱۹ ،۸۰۸ ،
۸۳۲
ﻓﺮزاد )ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﻼم و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ(،
۴۳۸
ﻓﺮزام ،ﺣﻤﯿﺪ۱۳۵ ،
ﻓﺮزان ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۵۱۴ ،۴۵۴ ،
ﻓﺮزاﻧﻪ ،اﺣﻤﺪ۴۴۴ ،
ﻓﺮﺷﺎد ،دﮐﺘﺮ۲۷۵ ،
ﻓﺮﺷﺘﯿﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ۷۶۶ ،
ﻓﺮﺷﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﻮد۷۵۳ ،
ﻓﺮﺻﺖ در ﻏﺮوب۱۳۵ ،
ﻓﺮﻋﻮن۱۰۸۷ ،۸۹۴ ،۳۷۹ ،
ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ۳۴۰ ،
ﻓﺮﻗﮥ اﺳﺘﻘﻼل و اﺗﺤﺎد اﺳﻼم۲۳ ،
ﻓﺮﻗﮥ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن۱۸ ،
ﻓﺮوﺗﻦ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۲۱۲ ،
ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن۲۹۴ ،۱۷۹ ،
ﻓﺮوع اﻟﺪﯾﻦ۸۵۱ ،
ﻓﺮوﻏﯽ۴۵ ،
ﻓﺮوﻏﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۸۲۰ ،
ﻓﺮوﻏﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ۸۱۴ ،
ﻓﺮوھﺮ ،دارﯾﻮش۲۷۹ ،۱۷۷ ،
ﻓﺮھﺎد۲۵ ،
ﻓﺮھﻨﮓ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ۶۱ ،
ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ۴۳۸ ،ع ۹۷۲

۱۳۴۹
ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﻈﺎم۱۰۱ ،
ﻓﺮھﻮدی ،دﮐﺘﺮ۹۶۴ ،
ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ۵۰۷ ،
ﻓﺮﯾﺎد روزھﺎ۹۳۷ ،
ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ﺷﮫﺎدت۹۵۷ ،
ﻓﺮﯾﺘﯿﻮف ﺷﻮان۸۱۰ ،
ﻓﺮﯾﺪ ،دﮐﺘﺮ۳۸۹ ،
ﻓﺮﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب۱۰۱۷ ،
ﻓﺮﯾﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ۴۴۳ ،
ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪی۴۴۷ ،۴۳۷ ،
ﻓﺮﯾﺪون۲۵ ،
ﻓﺴﺎ۷۹۴ ،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ۱۰۰۳ ،
ﻓﺸﺎھﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۸۸۲ ،
ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﻪ ﻓﯽ اﻟﻮرود و اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ،۸۵۲ ،
۸۵۵
ﻓﺼﻞ ﻣﺮدن ﺳﺮخ۹۹۲ ،
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻠﺦ۶۵۴ ،
ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ۲۹ ،
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۱۰۵۰ ،
ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺪار زﻣﺎن۱۳۳ ،
ﻓﻌﻠﻪ ﻧﻮﺗﺎش ،اﻣﯿﺮ۷۷۶ ،
ﻓﻘﺮ )از ﻋﯿﻦ ﺻﺎد(۹۸۶ ،
ﻓﻘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم۹۷۲ ،
ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق۹۸۹ ،
ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق۳۵۲ ،
ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ۸۵۲ ،
ﻓﻘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارک ،ﻓﺮوع دﯾﻦ و ﻧﺼﻮص،
اﺣﮑﺎم۸۵۸ ،
ﻓﻘﯿﻪ دزﻓﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )ﺧﻠﯿﻞ(۶۲۲ ،۶۰۸ ،
ﻓﻘﯿﻪ زاده ،رﺿﺎ۵۲۰ ،
ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺒﺰواری ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ۳۱۱ ،
ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺮﻧﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ۳۲ ،
ﻓﻘﯿﮫﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۹۸ ،
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ﻓﻘﯿﮫﯽ رﺷﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۴۳۱ ،
ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ،۱۷۵ ،۱۲۵ ،۴۰ ،
۲۳۷ ،۱۸۹ ،۱۸۶
ﻓﻘﯿﮫﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۳۷۷ ،۱۹۱ ،
ﻓﮑﺮ درﺧﺘﺎن۸۵۰ ،
ﻓﻼﺣﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ۷۸۳ ،
ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺸﯿﻌﻪ۴۴۸ ،
ﻓﻼﻃﻮری ،ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد۹۷۴ ،۶۰ ،
ﻓﻼﻣﺎرﯾﻮن ،ﮐﺎﻣﯿﻞ۴۵۶ ،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۸۱ ،۷۵ ،۷۰ ،۳۴ ،
،۲۲۴ ،۲۰۹ ،۱۸۷ ،۱۸۳ ،۱۶۵ ،۱۶۳ ،۱۶۲
،۳۷۳ ،۳۵۸ ،۳۰۳ ،۲۹۷ ،۲۹۱ ،۲۸۶ ،۲۳۵
،۵۴۶ ،۵۲۴ ،۵۲۳ ،۵۲۲ ،۵۲۰ ،۴۹۲ ،۴۳۹
،۸۹۵ ،۸۸۷ ،۸۲۷ ،۷۲۷ ،۷۲۳ ،۵۸۹ ،۵۵۱
۹۹۳ ،۹۶۰ ،۹۲۸ ،۹۱۶ ،۹۱۰
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد۱۰۰۸ ،
ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ۹۸۹ ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ داروﯾﻦ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ۱۹۱ ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﯿﺒﺖ۸۸۶ ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای۶۸۲ ،
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﺸﺮی و اﺳﻼﻣﯽ۱۲۷ ،
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ۸۰۰ ،
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﺰاداری ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء۴۵۶ ،
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،۶۲ ،
،۲۹۸ ،۲۸۴ ،۲۱۵ ،۲۱۱ ،۲۱۰ ،۲۰۹ ،۲۰۷
،۴۱۰ ،۳۸۲ ،۳۷۵ ،۳۶۵ ،۳۳۴ ،۳۳۳ ،۳۲۲
۷۱۹ ،۶۶۰ ،۶۵۹ ،۴۲۷ ،۴۲۶ـ،۷۲۶ ،۷۲۱
،۹۰۷ ،۹۰۴ ،۸۹۹ ،۸۴۳ ،۸۴۱ ،۸۲۵ ،۷۶۹
۹۱۰ ،۹۰۹
ﻓﻠﻖ۷۳۸ ،
ﻓﻠﯿﭗ ﺣﺘﯽ۴۵۱ ،
ﻓﻮاﺋﺪ اﺻﻮﻟﯿﮥ۸۵۲ ،
ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﯿﻌﯿﻪ۸۵۴ ،۸۵۱ ،
ﻓﻮﻣﻦ۴۵۷ ،۶۳ ،

ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد۹۱۵ ،۲۷۹ ،۱۰۶ ،
ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۷۵۵ ،
ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﻣﮫﺪی۷۵۶ ،
ﻓﮫﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ۱۰۹۰ ،
ﻓﮫﺮی ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۱۰۹۰ ،
ﻓﮫﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۹۶۳ ،۴۳۱ ،۳۶۰ ،
ﻓﯿﺎض ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۳۸۹ ،
ﻓﯿﺎﺿﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ۷۸۴ ،۶۰۸ ،
ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ۴۲۷ ،۱۸۴ ،۱۷۴ ،
ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ ،اﻣﯿﺮی۱۰۰۰ ،
ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد۶۰۸ ،
ﻓﯿﺮوز ،ﻣﻈﻔﺮ۱۵۵ ،
ﻓﯿﺮوزﯾﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ۸۶ ،
ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم۵۵۱ ،۲۰۰ ،۸۹ ،
ﻓﯿﺾ ﻗﻤﯽ۲۶۷ ،۲۲۷ ،۱۹۴ ،۴۳ ،
ﻓﯿﺾ ﻗﻤﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ۲۱۴ ،
ﻓﯿﺾ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺎس۲۶۷ ،
ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن۹۷۳ ،۴۴۰ ،
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎھﺎ۹۵۵ ،۹۴۷ ،۹۴۲ ،
ﻗﺎﺋﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد۶۰۸ ،۵۹۵ : ،۵۹۴ ،
ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ۲۱۴ ،
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻠﮏ رﻓﯿﻊ۱۰۰۳ ،۲۲۲ ،
ﻗﺎﺋﻤﯽ ﺗﮫﺮان ،اﺑﺮاھﯿﻢ۱۷۷ ،
ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ )ﻣﺴﺘﻌﺎر(۷۸۱ ،
ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل۳۹۱ ،
ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۶۰۸ ،
ﻗﺎﺑﯿﻞ۷۰۸ ،۷۰۷ ،
ﻗﺎدة اﻟﻔﮑﺮ۴۴۷ ،
ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽ ،ﻏﻼم اﺣﻤﺪ۴۰ ،
ﻗﺎرن۲۵ ،
ﻗﺎﺳﻄﯿﻦ ﻣﺎرﻗﯿﻦ ﻧﺎﮐﺸﯿﻦ۷۳۰ ،
ﻗﺎﺳﻢ اﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮی۴۴۷ ،
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ÷۱۰۰۳ ،
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۱۷۷ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،داود۷۸۲ ،
ﻗﺎﺳﻤﯽ درﺟﺰی ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۴۵۱ ،
ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ۸۴۰ ،
ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۶۰۷ ،
ﻗﺎﺿﯽ زاده ،ﻋﻠﯽ۷۸۹ ،
ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۹۱۴ ،
ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ )ﺷﮫﯿﺪ(،۳۱۳ ،۲۹۱ ،۱۵۱ ،
۹۲۶ ،۹۰۷ ،۷۸۸ ،۷۷۶ ،۵۱۵ ،۳۶۶ ،۳۲۰
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ۹۱۷ ،
ﻗﺎﻧﻊ ،ﻋﺒﺎس۸۷۹ ،
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﻼم۳۵۵ ،
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ۲۹۴ ،
ﻗﺎھﺮه،۵۲۰ ،۴۹۸ ،۴۹۳ ،۴۳۶ ،۲۷۵ ،۶۴ ،
۸۸۶ ،۸۸۱
ﻗﺒﺎد۸۷۷ ،
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ۱۰۲۴ ،
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ۱۶۶ ،
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺨﺎن۱۹۸ ،
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻌﯿﺐ۱۰۵۰ ،
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻦ۱۰۱ ،
ﻗﺒﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ۱۰۰۱ ،
ﻗﺒﻮر ﻣﻄﮫﺮ اﺋﻤﻪ۲۹۷ ،
ﻗﺪس۲۲۳ ،
ﻗﺪﺳﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ۱۰۰۰ ،
ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻋﻠﯽ۴۰۲ ،۳۶۷ ،۳۶۵ ،ـ،۴۱۴ ،۴۱۰
۷۰۵ ،۴۲۹
ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،اﺣﻤﺪ۴۶۳ ،۴۶۱ ،۱۱۶ ،
ﻗﺬاﻓﯽ۵۵۷ ،
ﻗﺮآن ،اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ۹۷۰ ،
ﻗﺮآن ،اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ۱۰۰۸ ،
ﻗﺮآن و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ۹۴۶ ،۹۴۵ ،
ﻗﺮآن و اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻨﺶ۹۵۴ ،
ﻗﺮآن و ﺗﮑﺎﻣﻞ۵۰۷ ،
ﻗﺮآن و ﻃﺒﯿﻌﺖ۹۸۸ ،

۱۳۵۱
ﻗﺮآن و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ۹۵۷ ،۹۵۵ ،
ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﯽ۹۵۳ ،
ﻗﺮاﺋﺘﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ،۴۱۷ ،۴۱۵ ،۴۰۲ ،۳۰۷ ،
۴۱۸
ﻗﺮآن و ﻃﺒﯿﻌﺖ۹۸۷ ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ،۳۹۹ ،۳۹۴ ،۱۵۵ ،
۸۷۰ ،۴۵۵ ،۴۴۲ ،۴۲۹ ،۴۲۴ ،۴۰۹
ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ۷۵۷ ،
ﻗﺮﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ۷۸۸ ،۷۸۰ ،۷۷۶ ،
ﻗﺮﯾﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد۸۸۶ ،
ﻗﺮﯾﺸﯽ ،اﺻﻐﺮ۴۷۱ ،
ﻗﺮﯾﺸﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۲۲۰ ،
ﻗﺮﯾﺸﯽ ،ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ۶۶۱ ،
ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ۸۹۳ ،۴۶۳۳ ،
ﻗﺰوﯾﻦ،۹۷۰ ،۶۲۷ ،۲۱۱ ،۱۱۶ ،۹۱ ،۳۷ ،
۱۰۲۶ ،۱۰۲۵ ،۱۰۲۳ ،۹۹۳
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺘﺒﯽ،۹۳۲ ،۱۲۷ ،
۱۰۱۷
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ھﺎﺷﻢ۹۳۲ ،۱۲۷ ،
ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ۳۴۳ ،۱۵۴ ،
ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن )از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﻔﯽ(۴۵۱ ،
ﻗﺼﻪ ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ۱۰۷۴ ،۶۷۳ ،
ﻗﺼﻪھﺎی ﻗﺮآن۹۶۰ ،
ﻗﺼﻪھﺎی ﻣﺎدر ﻣﮫﺮﺑﺎن۱۰۰۸ ،
ﻗﺼﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ۲۷۵ ،
ﻗﺼﺔ اﻟﺤﻀﺎره۸۴۲ ،
ﻗﺼﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ۸۸۳ ،
ﻗﻀﺎءو ﺷﮫﺎدات۱۰۴۶ ،
ﻗﻄﺐ زاده ،ﺻﺎدق،۴۹۹ ،۴۹۸ ،۴۹۳ ،۹۵ ،
،۶۳۰
ﻗﻄﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۴۳ ،
ﻗﻄﯿﻒ۸۲۵ ،۷۶۰ ،
ﻗﻔﻘﺎز۹۱۵ ،۵۴۵ ،

۱۳۵۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻗﻠﻤﺪاران ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ،۱۹۲ ،۱۶۷ ،۱۵۶ ،۸۱ ،
،۱۰۳۸ ،۱۰۱۴ ،۴۱۳ ،۳۵۵ ،۳۵۳ ،۳۴۹
۱۰۴۲ـ۱۰۶۴ ،۱۰۵۹ ،۱۰۴۹ ،۱۰۴۷
ﻗﻠﯿﭻ ﺧﺎﻧﯽ۳۲۸ ،
ﻗﻢ) ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﻗﻤﯽ ،آﻗﺎﺑﺎﻗﺮ)ﺑﺮادر ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ(،
۳۶۹
ﻗﻤﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﻦ،۳۱۵ ،۳۱۱ ،۱۲۲ ،۴۲ ،
،۸۹۵ ،۸۹۳ ،۸۹۲ ،۴۳۳ ،۴۱۶ ،۳۳۸ ،۳۱۶
۹۰۸
ﻗﻤﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﺗﻘﯽ۴۲ ،
ﻗﻤﯽ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ۴۲ ،ـ،۱۱۸ ،۵۰ ،۴۸ ،۴۴
،۲۶۳ ،۲۳۸ ،۲۲۲ ،۲۲۱ ،۲۰۶ ،۱۹۲ ،۱۸۸
۹۶۴ ،۵۲۷ : ،۳۸۶ : ،۳۲۴ ،۳۱۶ ،۲۶۴
ﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم۲۷۳ ،
ﻗﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۲۷۵ ،۲۷۴ ،۲۷۳ ،۸۴ ،۸۱ ،
۹۸۷ ،۸۸۶ ،۸۸۱ ،۸۸۰ ،۵۲۰
ﻗﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ۲۷۳ ،
ﻗﻨﺒﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۷۵۴ ،
ﻗﻮام اﻟﺴﻄﻨﻪ۹۱۷ ،۲۷۴ ،۱۵۴ ،۱۵۲ ،
ﻗﻮام ﺷﮫﺪادی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ۱۵۳ ،
ﻗﻮﭼﺎن۱۰۴۸ ،۹۰۱ ،
ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ۱۰۴۸ ،
ﻗﮫﺪرﯾﺠﺎن۱۰۹۴ ،۱۰۹۲ ،
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ،۹۵۹ ،
۹۶۰
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮐﯿﺴﺖ۱۰۰۷ ،
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ۵۱۵ ،
ﻗﯿﺎم ﻣﻘﺪس ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ھﻤﺎﯾﻮن۱۶۷ ،
ﻗﯿﺎم ﻧﻮر۱۰۰۳ ،
ﮐﺎﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر۷۴۶ ،
ﮐﺎﺗﺐ ،اﺣﻤﺪ۱۰۵۰ ،
ﮐﺎﺗﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ۸۳۳ ،
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﻢ۷۲۹ ،

ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﮐﯿﺎ۳۷۱ ،
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻌﺪآﺑﺎد۸۳۷ ،
ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن۱۰۰۵ ،
ﮐﺎﺧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۹۹۰ ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻼرد۷۱۹ ،
ﮐﺎر در اﺳﻼم۴۵۷ ،۱۱۱ ،
ﮐﺎررداﻧﮑﺎس۱۰۷۰ ،
ﮐﺎرﺷﺎد۱۰۳۴ ،
ﮐﺎرﻟﻮس ﻣﺎرﯾﮑﻼ۴۳۶ ،
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﻤﺪ،
۹۶۰
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ،
۱۲۱
ﮐﺎزرون۷۵۲ ،
ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺻﺒﺎح۱۹۶ ،۱۷۹ ،۷۳ ،
ﮐﺎﺳﻤﯽ ،ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ۶۵۹ ،۱۷۸ ،
ﮐﺎﺷﺎن،۱۵۵ ،۱۵۴ ،۱۰۳ ،۷۷ ،۵۴ ،۳۹ ،
،۱۰۳۸ ،۹۰۱ ،۷۴۴ ،۶۲۱ ،۴۱۷ ،۳۲۳ ،۲۱۶
۱۰۴۰
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۳۲۶ ،۲۲۹ ،
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج اﺷﺮف۹۲۵ ،۹۲۱ ،
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۴۵ ،ـ،۷۰ ،۶۸ ،۴۷
،۱۲۳ ،۱۲۲ ،۱۱۲ ،۱۰۵ ،۱۰۱ ،۹۱ ،۸۹
۷۸۱ ،۱۷۳ ،۱۴۳ ،۱۳۳ ،۱۳۰ـ ،۱۹۱ ،۱۸۴
۲۱۸ ،۲۱۴ ،۲۰۳ ،۲۰۱ـ،۲۵۰ ،۲۴۶ ،۲۳۲
،۳۲۹ ،۳۲۶ ،۳۲۵ ،۲۸۱ ،۲۷۹ ،۲۷۲ ،۲۶۹
،۵۲۸ ،۵۲۱ ،۵۲۰ ،۴۸۷ ،۴۸۵ ،۴۲۷ ،۳۳۹
،۱۰۴۲ ،۹۲۷ ،۹۱۶ ،۸۶۵ ،۸۶۴ ،۸۵۲
۱۰۶۷ ،۱۰۶۵ ،۱۰۴۷
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼل،۵۰۹ ،۲۰۴ ،۱۰۸ ،۷۸ ،
۹۵۵ ،۸۶۸
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ،۹۱۹ ،۷۶۷ ،۳۷۲ ،
۹۲۱
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۵۶ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۶۰۸ ،
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۲۳۵ ،
ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء۸۴۰ ،
ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ،۱۱۵ ،۴۳ ،
۹۴۷ ،۹۴۲ ،۹۲۹ ،۸۴۰ ،۱۹۷ ،۱۷۳ ،۱۶۵
ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﺼﻄﻔﯽ،۲۷۵ ،۱۱۷ ،
۸۸۸ ،۸۸۷
ﮐﺎﺷﻔﯽ ،رﺿﺎ۱۱۶ ،
ﮐﺎﺷﻤﺮ۳۵۶ ،
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن۱۴۲ ،۲۰ ،
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ۱۰۹۰ ،
ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ،۴۵۶ ،۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۵۴ ،۶۹ ،۶۵ ،
۱۰۶۵ ،۱۰۴۱ ،۱۰۴۰ ،۱۰۳۴ ،۹۸۶ ،۸۵۵
ﮐﺎﻓﯽ :اﺳﻨﺎد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ۹۰۲ ،
ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺎﻃﺮهھﺎ۹۰۲ ،
ﮐﺎﻓﯽ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ،۷۳۰ ،۵۲۸ ،۳۶۰ ،۲۸۷ ،
۸۹۰ـ۱۰۹۱ ،۹۶۵ ،۹۰۹ ،۹۰۲
ﮐﺎﻓﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ۹۰۹ ،
ﮐﺎﻓﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۷۶۶ ،۸۴ ،۷۳ ،۳۲ ،
ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﮫﺪی۹۰۲ ،
ﮐﺎﻟﻮن۱۰۱۸ ،
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ۶۸۰ ،
ﮐﺎﻣﺮان ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۶۵۹ ،
ﮐﺎﻣﯿﺎب ،ﺷﮫﯿﺪ۷۹۱ ،
ﮐﺎﻧﺎدا۸۱۲ ،۷۹۶ ،۵۸۶ ،
ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ۸۴۱ ،۱۰۶ ،
ﮐﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﺎ ﻓﺪاﮐﺎری ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎھﺪ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷،
۱۰۳۷
ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼم۴۷۶ ،۱۶۰ ،۱۰۸ ،۱۰۰ ،
ﮐﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان۱۳۴ ،
ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ۹۵۷ ،۱۲۸ ،
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻊ۱۰۶۵ ،۱۱۴ ،۱۱۳ ،
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ۷۶۷ ،۵۵۶ ،۵۱۰ ،

۱۳۵۳
ﮐﺎﻧﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآن۸۶۲ ،
ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان۸۱۵ ،
ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم۱۳۵ ،
ﮐﺎﻧﻮن ﻗﯿﺎم۱۵۳ ،
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓﺖ )اﻧﺘﺸﺎرات( ۱۶۰
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ اﺑﻼغ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ۶۸۹ ،
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ،۱۴۲ ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۹ ،
،۸۴۰ ،۶۵۷ ،۶۲۳ ،۵۴۷ ،۵۲۸ ،۵۱۰ ،۴۹۴
۹۹۷ ،۹۳۳
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان۹۹۷ ،
ﮐﺎوﺷﮫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻻﯾﺖ۹۵۴ ،
ﮐﺎوه۲۵ ،
ﮐﺎوﯾﺎن۲۵ ،
ﮐﺒﯿﺮ ﻗﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۸۵۲ ،
ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻮد ،ﻣﺤﺴﻦ۴۵۸ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺪی۸۴۲ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم واﯾﺮان۱۷۵ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ۳۹۳ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﺪر۹۵۹ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ۷۷۵ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ۱۰۳ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ۴۱۸ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ÷۴۱۹ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی،۱۹۷ ،۱۸۷ ،
۵۳۱
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ۴۱۹ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد۱۰۲۰ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ۴۱۸ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ۴۳۰ ،۴۱۹ ،۱۹۰ ،
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ آﺳﯿﺎ۸۴۳ ،
ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻔﺖ۸۶۳ ،
ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ۸۴۷ ،
ﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ۴۴۸ ،
ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۷۲۱ ،۶۶۵ ،۵۰۹ ،

۱۳۵۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﮐﺠﻮری ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی۱۳۶ ،
ﮐﭽﻮﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۶۴۳ ،۶۴۰ ،
ﮐﺮاﭼﯽ۷۵۹ ،۷۵۸ ،
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ،اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،۲۲۰ ،۱۰۳ ،۲۸ ،
۴۳۱ ،۲۴۶ ،۲۳۰ ،۲۲۸ ،۲۲۷ ،۲۲۱
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۶۰۳ ،
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ( ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ،
۵۳۲
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق۷۴۸ ،
ﮐﺮﺑﻼ۱۰۹۲ ،۴۶۲ ،۳۱۰ ،۵۱ ،۴۲ ،
ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۷۵۶ ،
ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ۸۲۰ ،
ﮐﺮﺑﻦ ھﺎﻧﺮی،۸۱۵ ،۸۱۰ ،۸۰۹ ،۸۰۸ ،۴۲۷ ،
۸۳۴ ،۸۲۹
ﮐﺮج۹۶۰ ،۹۱۸ ،۹۱۲ ،۵۹۶ ،۴۲ ،
ﮐﺮدﺳﺘﺎن۹۰۲ ،۶۳۶ ،۵۵۴ ،۴۸۵ ،
ﮐﺮﻣﺎن،۲۸۹ ،۲۷۸ ،۲۰۵ ،۱۵۳ ،۱۴۵ ،۱۳۲ ،
۷۴۴ ،۳۷۷
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،۱۴۹ ،۱۲۶ ،۱۱۲ ،۱۰۳ ،۶۳ ،۴۶ ،
۲۲۶ ،۲۲۱ ،۲۲۰
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﺎن۱۷۳ ،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ اﺻﻞ ،ﺣﺴﯿﻦ۶۱۰ ،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ۱۰۱۶ ،
ﮐﺮﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﮔﯿﺘﯽ۱۰۰۱ ،
ﮐﺮﻣﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ۴۰۴ ،۳۸۲ ،
ﮐﺮﻣﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۱۰۹۰ ،
ﮐﺮوﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ۲۶۸ ،
ﮐﺮوﺑﯽ ،ﻣﮫﺪی۵۸۰ ،۳۹۰ ،۳۶۰ ،
ﮐﺮﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۷۵۴ ،
ﮐﺮﯾﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ۹۴ ،
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۸۶۳ ،۸۶۲ ،
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ،۶۳۱ ،۵۹۷ ،۵۹۴ ،۵۹۰ ،
۷۰۹
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،اﻣﯿﺮ۷۵۶ ،

ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۱۰۹۰ ،
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،داود۷۵۶ ،
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۲۳۹ ،
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس۳۹۷ ،
ﮐﺴﺮ ﮐﺴﺮوی۱۰۳۳ ،۱۴۶ ،
ﮐﺴﺮوی ،اﺣﻤﺪ۴۰ ،۳۷ ،۳۵ ،۲۸ ،۲۷ ،ـ،۵۷
،۱۲۹ ،۱۱۳ ،۸۳ ،۷۹ ،۷۸ ،۶۹ ،۶۸ ،۶۷ ،۶۵
۲۱۷ ،۱۸۲ ،۱۶۳ ،۱۶۱ ،۱۵۸ـ،۳۲۵ ،۲۲۱
،۹۰۲ ،۸۲۶ ،۶۹۸ ،۶۹۱ ،۶۸۲ ،۵۵۳ ،۵۱۲
،۱۰۳۰ ،۱۰۲۲ ،۱۰۲۱ ،۱۰۱۸ ،۱۰۱۴ ،۹۲۲
۱۰۶۴ ،۱۰۴۴ ،۱۰۳۶ ،۱۰۳۴ ،۱۰۳۳ ،۱۰۳۱
ﮐﺴﻤﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۴۵۸ ،
ﮐﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۷۸۷ ،
ﮐﺸﺎورز ،ﮐﺮﯾﻢ۹۳۲ ،
ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ۱۰۱۹ ،۱۲۵ ،
ﮐﺸﻒ اﺳﺮار۱۰۸۳ ،۴۵۷ ،
ﮐﺸﻔﯽ ،ﺣﺠﺖ۳۵۴ ،
ﮐﺸﮑﻮل ﺳﺎﻟﻮر۴۵۱ ،
ﮐﺸﻤﺮز۱۰۲۶ ،
ﮐﺸﻤﯿﺮ،۲۰۳ ،۱۸۳ ،۱۶۳ ،۸۱ ،۷۶ ،۷۵ ،
۹۲۸
ﮐﻔﺎﺋﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ،۱۲۱ ،۱۱۹ : ،۱۱۸ ،
،۵۲۸ ،۵۲۷ ،۴۳۲ ،۳۱۱ ،۱۸۶ ،۱۲۷ ،۱۲۶
۷۲۷
ﮐﻔﺎش ﺗﮫﺮاﻧﯽ۶۰۸ ،
ﮐﻔﺎﯾﯽ۷۲۷ ،۳۱۱ ،
ﮐﻔﺘﺎرو۲۹۷ ،
ﮐﻔﻌﻤﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۱۰۳۹ ،۷۵۷ ،
ﮐﻼﻓﭽﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۴۶۶ ،
ﮐﻼﻟﯽ ،اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر۷۶ ،
ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻣﻌﺸﻮف۵۸۹ ،
ﮐﻼھﺪوزان ،ﺣﺴﻦ۴۶۸ ،
ﮐﻼھﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۲۱ ،
ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۹۷۴ ،۵۹ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﮐﻠﮑﺘﻪ۱۰۲۶ ،
ﮐﻠﻤﻪای از ھﺰار۱۰۴۱ ،
ﮐﻠﯿﺎت اﺳﻼم۶۸۲ ،
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦ ﻣﺮی ﭘﺎرﯾﺲ۷۶۲ ،
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﮫﺮ ﭘﺎرﯾﺲ۱۰۶۲ ،
ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن۹۰۰ ،
ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۰۹۲ ،
ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۸۶۴ ،
ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻤﺎم اﻟﻨﻌﻤﻪ۸۶۱ ،
ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ،روح اﻟﻠﻪ۳۳۳ ،۱۵۲ ،
ﮐﻤﺎﻟﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۷۸۳ ،
ﮐﻤﺎﻟﯽ ،اﺣﺴﺎن )ﻣﺴﺘﻌﺎر(۷۸۱ ،
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ۲۸۰ ،
ﮐﻤﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت۲۰۰ ،
ﮐﻤﺮه ای ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ،۱۰۰ ،۷۱ ،۶۸ ،۶۱ ،۴۱ ،
،۱۸۴ ،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۶۶ ،۱۵۵ ،۱۰۷ ،۱۰۵
۸۴۹ ،۲۰۴ـ۱۰۳۷ ،۸۷۸
ﮐﻤﺮه ای ،ﻣﺤﻤﺪ )ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ(۸۵۱ ،
ﮐﻤﺮه ای ،ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ،۱۶۶ ،۱۱۷ ،۱۰۵ ،
،۴۲۹ ،۳۸۹ ،۳۵۱ ،۲۷۵ ،۱۹۸ ،۱۷۹ ،۱۷۶
۸۷۸ ،۵۲۱ ،۵۱۴ ،۴۷۷ : ،۴۳۱ـ ۸۸۸
ﮐﻤﺮه ای ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ۸۷۹ ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم۲۹۶ ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﯾﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺰم ،آﯾﺎ راه ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ
ھﺴﺖ۴۲۷ ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ۲۳۳ ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺧﻼق۹۴۴ ،۱۶۵ ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺳﻼم۴۴۹ ،
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ۶۴۶ ،
ﮐﻤﯿﺘﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ۲۷۹ ،
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
اروﭘﺎ۱۰۷۳ ،
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری۷۷۳ ،
ﮐﻨﺖ ھﻨﺮی دوﮐﺎﺳﺘﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی۴۴۷ ،

۱۳۵۵
ﮐﻨﺪی۳۳۴ ،۳۳۱ ،
ﮐﻦ )روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﻃﺮاف ﺗﮫﺮان(۱۰۵۰ ،
ﮐﻨﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ۸۶۱ ،
ﮐﻦ )ﺷﮫﺮ(۱۷۸ ،
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ۹۸ ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس۵۲۰ ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ وﯾﻦ۸۶۶ ،۸۶۵ ،
ﮐﻨﮕﺎور۹۱ ،
ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ ،رﺿﺎ۷۵۶ ،
ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ ،ﻣﺤﺴﻦ۷۵۵ ،
ﮐﻨﮕﺮۀ ﺻﻠﺢ وﯾﻦ۸۷۵ ،
ﮐﻨﮕﺮۀ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دھﻘﺎﻧﺎن۸۷۳ ،
ﮐﻮاﮐﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن۸۴۱ ،۴۹۲ ،
ﮐﻮﺑﺎ۵۶۵ ،۵۴۵ ،
ﮐﻮﭼﻪ ارک ﻣﺸﮫﺪ۸۳۹ ،
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغھﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر۱۰۰۴ ،۹۹۷ ،
ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺮﺣﻮض۲۷ ،
ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎن۲۷ ،
ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺸﻘﻌﻠﯽ۹۷۷ ،۴۰۷ ،
ﮐﻮﭼﻪ ﻗﻤﯽ۹۸۷ ،
ﮐﻮﭼﻪ آﻗﺎزاده۳۹۸ ،
ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل آن۶۳۲ ،
ﮐﻮدک ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ۴۵۷ ،
ﮐﻮدک ﻧﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮد اﻧﻘﻼب۳۷۹ ،
ﮐﻮدک ﻧﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺎی ﮐﻠﯿﻢ۹۶۰ ،
ﮐﻮرش۲۵ ،
ﮐﻮﺷﺸﯽ در راه ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎز
ﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزداﻧﯽ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم۹۷۱ ،
ﮐﻮﻓﻪ۱۰۸۷ ،
ﮐﻮﻣﺎراﺳﻮاﻣﯽ۸۱۰ ،
ﮐﻮھﭙﺎﯾﮥ اﺻﻔﮫﺎن۱۰۶۰ ،
ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﮋاد۲۱۵ ،
ﮐﻮه ﮐﻤﺮ۲۶۴ ،
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ﮐﻮﯾﺖ۸۲۵ ،۷۶۰ ،۷۵۸ ،
ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه۴۲۳ ،
ﮐﻮﯾﺮ۶۷۳ ،
ﮐﻮی ﮐﻦ۷۷۶ ،
ﮐﮫﻨﻤﻮﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ۵۱۵ ،۱۵۱ ،
ﮐﮫﻦ ﯾﻮﺳﻒ۸۹۷ ،
ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ﺿﯿﺎء اﺷﺮف۸۰۹ ،
ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﺘﺎر۷۵۴ ،
ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ۱۰۷۳
ﮐﯿﻘﯿﺎد۲۵ ،
ﮐﯿﻮان ،ﺣﺴﻦ۲۰۳ ،
ﮔﺎﻣﺒﻮ۴۵۷ ،
ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه۱۰۰۹ ،
ﮔﺎﻧﺪی۸۴۵ ،
ﮔﺬر ﺗﻘﯽ ﺧﺎن۱۰۱۶ ،
ﮔﺬر ﺟﺪای ﻗﻢ۲۳۹ ،
ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ،۳۷۶ ،۳۶۷ ،۳۵۹ ،۳۵۵ ،
،۵۷۳ ،۵۶۸ ،۵۵۴ ،۵۳۳ ،۴۴۵ ،۴۴۲ ،۴۲۹
۷۴۸ ،۶۹۵ ،۶۴۸ ،۶۴۲
ﮔﺮﮔﺎن۹۸۶ ،
ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ۵۵۷ ،
ﮔﺮوه اﺑﻮذر۷۴۷ ،
ﮔﺮوه اﺑﻮذر۷۴۸ ،
ﮔﺮوه ارﺷﺎد۶۸۴ ،
ﮔﺮوه اﻣﺖ واﺣﺪه۶۴۵ ،
ﮔﺮوه اﻧﺴﺠﺎم۶۲۷ ،
ﮔﺮوه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی۵۴۸ ،
ﮔﺮوه ﺑﺸﯿﺮ۷۴۶ ،
ﮔﺮوه ﭘﻞ ﺳﯿﻤﺎن۴۶۴ ،
ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻧﻔﺮی۱۹ ،
ﮔﺮوه ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺪر۷۴۵ ،۷۳۸ ،
ﮔﺮوه ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺻﻒ۷۳۸ ،
ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻓﻼح۵۸۵ ،
ﮔﺮوه ﺣﺰب اﻟﻠﻪ۶۲۱ ،

ﮔﺮوه ﺣﺰب اﻟﻠﻪ )ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ(۷۴۳
ﮔﺮوه رﺳﺘﮕﺎران۵۳۲ ،
ﮔﺮوه رﺿﺎﯾﯽ۷۴۵ ،
ﮔﺮوه روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان۷۶۲ ،
ﮔﺮوه ﺳﺘﺎر ﺳﺮخ۵۹۱ ،
ﮔﺮوه ﺷﺎﯾﮕﺎن۶۱۴ ،۶۱۲ ،
ﮔﺮوه ﺷﮫﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ۷۴۳ ،
ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯿﺎن۴۶۱ ،۴۳۱ ،۱۱۵ ،۸۱ ،
ﮔﺮوه ﺻﻒ۷۴۶ ،۶۵۰ ،
ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ۱۰۸۱ ،
ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن۶۷۴ ،۲۹ ،ـ،۶۸۴ ،۶۷۷ ،۶۷۶
،۷۹۴ ،۷۹۱ ،۷۸۹ ،۷۸۸ ،۷۸۲ ،۷۷۴ ،۷۱۶
۱۰۷۵
ﮔﺮوه ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻠﻖ۶۲۷ ،
ﮔﺮوه ﻓﻼح۷۸۲ ،۷۴۵ ،۷۳۹ ،۷۳۸ ،۶۲۱ ،
ﮔﺮوه ﻓﻠﻖ۷۴۴ ،
ﮔﺮوه ﮐﮫﻔﯽھﺎ۷۷۷ ،
ﮔﺮوه ﻣﻨﺼﻮرون۷۴۳ ،۷۳۸ ،
ﮔﺮوه ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ۷۴۵ ،۷۳۹ ،
ﮔﺮوه ﻣﮫﺘﺪی۱۰۵۲ ،
ﮔﺮوه ﻣﮫﺘﺪﯾﺎن۱۰۵۱ ،
ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن۷۴۹ ،۷۴۵ ،
ﮔﺮوه ﻣﮫﺪوﯾﻮن۷۴۹ ،۷۴۵ ،
ﮔﺮوه ﻧﺒﺮد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ۶۳۳ ،
ﮔﺮوه ﻧﮫﻀﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ۱۰۸ ،
ﮔﺮوه ھﺪﻓﯽھﺎ۱۰۹۴ ،
ﮔﺮوه ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ۱۳۴ ،
ﮔﻔﺘﺎر آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ۱۹۶ ،
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎرﻗﻠﯽ۱۰۴۱ ،
ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺎب ﺻﺒﺮ۳۶۱ ،
ﮔﻔﺘﺎر رﻣﻀﺎن۴۴۸ ،
ﮔﻔﺘﺎری در ﺑﺎب ﺻﺒﺮ۷۹۱ ،
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻟﮫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدی۴۴۶ ،
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ۹۵۵ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﮔﻠﺒﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ۱۰۰۴ ،۱۰۰۰ ،
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن۸۸ ،
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ۱۰۹۴ ،۳۰۰ ،۲۹۶ ،
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ۴۳۰ ،
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،۲۷۰ ،۲۱۴ ،۱۴۸ ،
،۲۹۱ ،۲۹۰ ،۲۸۹ ،۲۸۸ ،۲۸۵ ،۲۸۴ ،۲۸۱
،۳۲۱ ،۳۱۷ ،۳۰۹ ،۳۰۸ ،۳۰۵ ،۲۹۶ ،۲۹۵
،۹۳۱ ،۳۵۶ ،۳۵۲ ،۳۴۱ ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۵
،۴۰۴ ،۴۰۲ ،۳۹۷ ،۳۹۶ ،۳۹۵ ،۳۹۴ ،۳۹۲
،۱۰۸۵ ،۱۰۸۳ ،۱۰۸۰ ،۹۱۲ ،۸۶۹ ،۴۱۵
۱۰۹۴ ،۱۰۹۱
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﮫﺪی،۳۰۷ ،۲۹۸ ،۲۹۷ ،
۱۰۸۱ ،۴۱۸ ،۳۹۱ ،۳۰۸
ﮔﻠﺨﻮن۹۹۶ ،
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ۹۵۴ ،۷۲۲ ،
ﮔﻠﺰاده ،ﻏﻔﻮری ،ﻋﻠﯿﻊ ،۳۵۰ ،۲۰۷ ،۱۳۵ ،۹۲
،۵۷۹ ،۵۱۴ ،۴۷۹ ،۴۵۸ ،۴۵۵ ،۴۳۷ ،۳۷۶
۹۷۰ ،۷۷۲ ،۷۲۱
ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق۵۷۹ ،
ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ۵۷۹ ،
ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری ،ﻣﺮﯾﻢ۵۷۹ ،
ﮔﻠﺴﺘﺎن آل ﻣﺤﻤﺪ۸۶۱ ،
ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ،ﺧﺴﺮو۷۰۷ ،۶۱۴ ،
ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ،رﺿﺎ۴۲۴ ،۲۳۹ ،۲۱۹ ،
ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ۳۹۳ ،
ﮔﻠﺸﻦ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ۱۹۵ ،۸۸ ،۶۶ ،
ﮔﻠﺸﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ۸۰۸ ،
ﮔﻠﮕﯿﺮی ،ﺧﺎﻧﻢ۴۱۴ ،
ﮔﻠﯿﺮد۴۷۴ ،
ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس۶۳۶ ،
ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن۱۰۰ ،
ﮔﻨﺠﻪ ای ،ﺟﻼل۷۷۷ ،
ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﻌﺎرف ﺷﯿﻌﻪ در راه ﺟﮫﺎد ﺳﺎﻧﺪﮔﯽ،
۸۶۱

۱۳۵۷
ﮔﻨﻮن ،رﻧﻪ۸۱۰ ،۸۰۹ ،
ﮔﻮدرزی ،اﮐﺒﺮ،۷۷۵ ،۷۷۴ ،۷۵۷ ،۷۱۳ ،
۷۷۷ـ۷۸۳
ﮔﻮرﺗﺎن ﻣﺎرﺑﯿﻦ۱۰۶۰ ،
ﮔﻮروﯾﺞ۷۱۱ ،۶۸۳ ،۳۵۴ ،۳۱۴ ،
ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن۱۵۲ ،
ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از اﺳﺮار ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم۴۴۸ ،
ﮔﻮﮔﺎﻧﯽ۵۱۵ ،
ﮔﻮھﺮﯾﺎن ،ﺻﻤﺪ۷۵۶ ،
ﮔﯿﺐ ،ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن۸۱۰ ،
ﮔﯿﻼن۹۰۴ ،۱۹۵ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،
ﻻﺋﻮس۵۴۵ ،
ﻻﺟﻮردی ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ،۴۶۳ ،۳۷۰ ،۳۴۳ ،۳۴۰ ،
۸۴۷ ،۷۹۰ ،۶۴۰ ،۶۳۸ ،۵۷۹ ،۴۶۷ ،۴۶۶
ﻻدﯾﻦ اﯾﻔﻠﯿﻦ ﮐﻮﻣﻮﻟﺪ۴۵۰ ،
ﻻر۱۰۰۵ ،۳۳۷ ،۱۴۷ ،
ﻻرﺳﺘﺎن۱۴۰ ،
ﻻری ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ۱۴۷ ،
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۵۶۸ ،
ﻻری ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۱۰۱۸ ،۱۰۰۵ ،۱۳۹ ،
ﻻری ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۱۰۱۸ ،۱۳۹ ،
ﻻﻧﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر۹۶۰ ،
ﻻھﻮﺗﯽ ،ﺣﺴﻦ،۵۷۵ ،۵۷۳ ،۳۷۹ ،۳۵۹ ،
۹۶۸ ،۶۴۴ ،۶۴۲ ،۵۸۱ ،۵۷۹
ﻻھﻮر۴۴۴ ،
ﻻھﻮری ،ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۴۸ ،
ﻻھﻪ۵۲۰ ،
ﻻھﯿﺠﺎن۶۰۲ ،۲۱۴ ،
ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد۷۵۴ ،
ﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب در اﺛﺒﺎت وﺟﻮب ﺣﺠﺎب۱۰۳۷ ،
ﻟﺒﻨﺎن،۴۹۸ ،۳۴۳ ،۳۴۰ ،۳۰۴ ،۳۰۳ ،۲۷۳ ،
،۶۹۶ ،۶۶۲ ،۶۶۱ ،۶۲۴ ،۵۷۸ ،۵۷۷ ،۵۵۲
،۸۴۹ ،۸۴۱ ،۸۱۲ ،۷۶۳ ،۷۶۰ ،۷۵۸ ،۷۴۶
۱۰۶۶ ،۱۰۶۲
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ﻟﺒﯿﺐ اﻟﺮﯾﺎﺷﯽ۸۰۱ ،
ﻟﺒﯽ ،ﻣﺎری۸۳۵ ،
ﻟﺮزاده ،اﺣﻤﺪ۷۵۶ ،
ﻟﺮﺳﺘﺎن۷۷۴ ،۱۵۲ ،۱۳۲ ،
ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ۱۰۶۵ ،
ﻟﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ،ﺷﯿﺦ رﺿﺎ۱۰۶۵ ،
ﻟﺸﮑﺮی ،اﻣﯿﺮ۴۶۸ ،
ﻟﻘﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻪ۱۲۹ ،
ﻟﻤﻌﻪ۹۸۹ ،
ﻟﻨﺠﺎن اﺻﻔﮫﺎن۴۳۶ ،
ﻟﻨﺪن،۶۷۸ ،۶۷۶ ،۶۶۳ ،۳۲۰ ،۲۹۱ ،۹۷ ،
۷۶۲ ،۷۶۱ ،۷۲۶
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ،۲۹۳ ،۲۸۰ ،۱۷۴ ،
۱۰۸۶ ،۹۹۸ ،۹۱۵ ،۹۱۲ ،۶۹۲ ،۶۴۵ ،۴۲۷
ﻟﻨﯿﻦ۹۲۲ ،۸۰۱ ،۶۱۲ ،۵۵۳ ،
ﻟﻮﺋﯿﺲ ھﺎوﮐﯿﻨﺰ۵۸۹ ،
ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ) ،روﺣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ(۷۲۶
ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۲۳۴ ،
ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۷۷۴ ،
ﻟﻮﺗﺮ۱۰۱۸ ،
ﻟﻮﺗﺮوپ ﺳﺘﻮوارد۴۴۷ ،
ﻟﻮراواﮐﺴﯿﺎ واﮔﯿﻠﯿﺮی۴۵۰ ،
ﻟﻮﮐﭽﯿﺎ واﮔﻠﯿﺮی۱۶۵ ،
ﻟﻮﻻﭼﯿﺎن۹۵۷ ،۳۹۹ ،
ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ۹۹۵ ،
ﻟﯿﺒﯽ۲۰۳ ،
ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر۹۹۴ ،
ﻟﯿﻮرﭘﻮﻟﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۱۵۸ ،
ﻟﺆﻟﺆ ،ﻣﺤﻤﻮد۲۳۶ ،
ﻣﺎﺋﻮ۵۵۹ ،۵۵۸ ،۵۵۳ ،۵۵۲ ،
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ۵۵۶ ،
ﻣﺎ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ رﻧﺞ ﺧﻮﯾﺶ۱۰۰۰ ،
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ۱۰۳۵ ،
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ۹۳۰ ،۴۵۷ ،

ﻣﺎ دﯾﮕﺮی و ھﻮ ﭼﯽ ﮔﺮی۵۱۸ ،
ﻣﺎرﮐﺲ،۷۰۷ ،۶۱۴ ،۵۶۳ ،۵۵۹ ،۵۵۸ ،۵۰۳ ،
۹۴۵ ،۸۰۱ ،۷۸۴ ،۷۳۹ ،۷۰۸
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ۶۱۲ ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ۹۳ ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﺴﯿﻢ ﭼﯿﻨﯽ۵۵۶ ،
ﻣﺎرﮔﺮت ﻣﺎرﮐﻮس۴۵۲ ،۱۶۴ ،
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ۱۳۶ ،
ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ ،ﺣﺴﻦ۶۳۴ ،
ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن۶۵۴ ،
ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮓ۵۵۳ ،
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ۴۴۷ ،
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻼم۳۵۳ ،
ﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد۷۹۳ ،۷۲۴ ،
ﻣﺎو اﻗﺒﺎل۱۶۳ ،
ﻣﺎھﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ۵۳۶ ،
ﻣﺄﻣﻮن۸۹۴ ،
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ﻣﺤﻤﻮد
ﺣﮑﯿﻤﯽ۱۰۰۸ ،
ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺪآﺑﺎدی۹۳۱ ،
ﻣﺒﺎرزه ﭼﯿﺴﺖ۵۴۷ ،
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﮫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ۱۰۴۶ ،
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪی »ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ«
۶۸۲
ﻣﺒﺪأ اﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ۹۴۱ ،
ﻣﺒﺮﻗﻌﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ۲۶۴ ،۲۴۰ ،
ﻣﺒﺸﺮی ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ۸۲۸ ،۷۰۳ ،
ﻣﺒﺸﺮی ،روﺋﯿﻦ۱۰۱۶ ،
ﻣﺒﺸﺮی )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮز(۱۷۶ ،
ﻣﺘﺤﺪی ﻣﺤﻤﺪ۷۷۶ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ۶۲۲ ،۶۰۸ ،ـ،۶۲۴ ،۶۲۴
۶۸۴ ،۹۹۳ ،۶۲۷ ،۶۲۶ ،۶۲۵
ﻣﺘﻘﯽ ،ﺣﺴﻦ۷۶۱ ،
ﻣﺘﻘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺑﺎزرﮔﺎن(۴۵۸ ،
ﻣﺘﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۶۳ ،
ﻣﺘﯿﻨﯽ ،ﺟﻼل۸۱۰ ،۶۵۵ : ،۶۵۴ ،
ﻣﺜﻨﻮی )ﻣﻮﻻﻧﺎ(۹۴۲ ،
ﻣﺠﺎھﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ۲۲۶ ،
ﻣﺠﺎھﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۵۶۷ ،
ﻣﺠﺎھﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۴۵۰ ،
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﻼم۷۵۳ ،۷۵۲ ،
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮫﺎ۶۵۲ ،
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ۷۴۶ ،۶۲۴ ،۶۲۱ ،۶۲۰ ،
ﻣﺠﺘﮫﺪزاده ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۴۷۰ ،
ﻣﺠﺘﮫﺪ زاده ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۱۹۱ ،
ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ،۴۲۴ ،۴۲۲ ،۴۰۲ ،
۷۴۶
ﻣﺠﺘﮫﺪی )از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮫﺮان(۳۰۳ ،
ﻣﺠﺘﮫﺪی ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۹۱۸ ،
ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ۴۲۱ ،
ﻣﺠﺪﭘﻮر ،ﺟﻼل۸۸۸ ،
ﻣﺠﺪﭘﻮر ،ﺟﻤﺎل۲۷۵ ،
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن۱۰۷۱ ،۹۵۲ ،۹۵۱ ،۵۳۸ ،
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،رﺿﺎ۷۵۲ ،
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ،۷۰۰ ،۶۹۸ ،۶۹۷ ،۶۶۹ ،
۸۲۲ ،۷۰۱
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ۹۵۹ ،
ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮوغ ﻋﻠﻢ۱۰۰ ،
ﻣﺠﻠﮥ ﻧﮕﯿﻦ۱۵۹ ،
ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻦ و داﻧﺶ۵۱۱ ،
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن۴۵۸ ،۳۶۱ ،
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﯾﻊ ،ﺣﺴﯿﻦ۴۵۸ ،
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ۹۹۰ ،
ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن۵۴۱ ،

۱۳۵۹
ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎدات ﻟﺮﺳﺘﺎن۱۵۳ ،
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ۳۶ ،
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰی روﺣﺎﻧﯿﺖ۱۰۱ ،
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ۱۱۲ ،
ﻣﺠﻤﻊ ھﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن۹۵۷ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮاﻣﻪ۱۰۷۰ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان۱۰۰۹ ،
ﻣﺤﺎﻣﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،۸۹۸ ،۳۶۴ ،۳۶۱ ،
۹۶۴ ،۹۶۱
ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ۴۳۹ ،
ﻣﺤﺒﯽ ،ﻋﻠﯽ۶۴۴ ،
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۷۶۳ ،۵۳۲ ،۳۵۶ ،
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۴۶۳ ،
ﻣﺤﺠﻮب ،ﺣﺴﻦ۴۵۵ ،۴۵۴ ،۴۵۳ ،
ﻣﺤﺪث ارﻣﻮی۸۲۵ ،
ﻣﺤﺪث زاده ،ﻋﻠﯽ۲۷۹ ،
ﻣﺤﺪث ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ۱۵۸ ،
ﻣﺤﺪﺛﯽ ،ﺟﻮاد۱۰۰۴ ،۱۰۰۰ ،
ﻣﺤﺴﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن۵۴۷ ،
ﻣﺤﺴﻦ ،ﺳﻌﯿﺪ،۵۴۸ ،۵۴۷ ،۵۴۶ ،۵۰۳ ،
،۶۸۸ ،۵۹۱ ،۵۸۷ ،۵۸۲ ،۵۶۸ ،۵۶۰ ،۵۴۹
۸۴۴ ،۷۸۶
ﻣﺤﺴﻦ ،ﻣﺤﺴﻦ۵۶۵ ،
ﻣﺤﺴﻨﯿﺎن ،ﺣﻮرﯾﻪ۶۰۷ ،
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ ،ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ۱۸۷ ،
ﻣﺤﺴﻦ ،ﯾﻮﺳﻒ۵۴۷ ،
ﻣﺤﺼﻞ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۳۷۸ ،
ﻣﺤﺼﻞ ﯾﺰدی ،اﺣﻤﺪ۴۲۸ ،
ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ ،ﻋﺒﺎس۷۴۸ ،۳۶۰ ،
ﻣﺤﻖ )دﺑﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ(۵۹۱ ،
ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ۷۰۰ ،
ﻣﺤﻘﻖ ،ﺣﺎج۳۸۹ ،
ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﺟﻮاد۱۹۴ ،
ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۳۶۹ ،

۱۳۶۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ،۲۷۰ ،۲۶۸ ،۱۹۴ ،
۸۷۰ ،۴۵۷ ،۲۸۷
ﻣﺤﻘﻖ )م .آﺗﺶ( ،ﺟﻮاد۱۰۰۴ ،
ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۴۵۹ ،۱۹۵ ،
ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﮫﺪی۵۱۷ ،۱۶۹ ،
ﻣﺤﻘﻘﯽ )اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ھﺎﻣﺒﻮرگ(،
۳۱۱ ،۲۷۳
ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت در ﻗﺮآن۱۰۵۹ ،
ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ،۲۱۵ ،۱۴۸ ،۱۴۶ ،۱۳۹ ،
۷۵۴ ،۷۵۳ ،۵۷۳ ،۳۱۹ ،۳۱۱ ،۳۰۳ ،۲۳۵
ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ،۲۸۴ ،۲۴۰ ،۲۳۸ ،۲۲۴ ،
،۳۷۶ ،۳۷۴ ،۳۷۲ ،۳۶۵ ،۳۶۰ ،۳۵۹ ،۳۲۵
،۶۴۳ ،۵۷۶ ،۵۷۴ ،۵۲۴ ،۴۶۷ ،۳۷۹ ،۴۶۹
،۹۱۹ ،۸۹۹ ،۸۶۶ ،۷۲۱ ،۷۱۴ ،۶۹۱ ،۶۹۰
۱۰۸۷ ،۱۰۴۱ ،۱۰۳۷
ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ۵۸۳ ،۴۲۳ ،۴۲۲ ،
ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ۱۰۴۸ ،
ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﮕﻠﺞ۱۰۱۷ ،
ﻣﺤﻠﻪ ﻏﯿﺎث )ﺗﺒﺮﯾﺰ(۱۰۵۷ ،
ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮﺷﻮر۱۲۶ ،
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﯿﮏ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ۳۴۳ ،
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﮫﯽ۴۴۷ ،
ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ رﺿﻮی۱۶۱ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﭘﺴﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ۱۰۱۶ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ )ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ( ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ،
۱۰۲۲
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ۸۷۷ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﺠﺪی۱۰۴۹ ،۱۰۲۳ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد دھﺪار۱۵۷ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﻢ۸۸۱ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪﯾﺪ اﺑﻮﻓﺮﯾﺪ۱۰۶ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﻟﻠﻪ۸۰۱ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان۷۲۱ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ۴۷۳ ،

ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﺤﺮﯾﻪ۸۰۱ ،
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﮫﺎدی۴۴۹ ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه،۱۷۹ ،۱۱۶ ،۹۲ ،۹۰ ،۱۸ ،
،۲۰۴ ،۲۰۳ ،۱۹۶ ،۱۹۲ ،۱۸۶ ،۱۸۴ ،۱۸۱
،۲۴۶ ،۲۳۲ ،۲۲۷ ،۲۲۶ ،۲۲۵ ،۲۲۱ ،۲۱۰
،۳۱۴ ،۲۸۸ ،۲۸۳ ،۲۷۹ ،۲۷۴ ،۲۷۱ ،۲۶۹
،۵۷۷ ،۳۸۳ ،۳۳۶ ،۳۳۴ ،۳۲۹ ،۳۲۵ ،۳۲۲
،۸۳۷ ،۷۳۵ ،۷۳۱ ،۷۱۰ ،۶۶۳ ،۶۱۲ ،۵۷۸
۱۰۸۳ ،۱۰۵۱ ،۹۰۵ ،۹۰۳ ،۸۹۵ ،۸۸۷ ،۸۶۶
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ رﺋﯿﺲ آ ﮐﺎدﻣﯽ اﻗﺒﺎل۱۶۳ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ آل ﺛﺎﺑﺖ۲۷۶ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ دﺑﺎغ۳۰۱ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﺎﻗﯽ۷۵۶ ،
ﻣﺤﻤﺪ ج در اروﭘﺎ۴۵۰ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎء۴۵۱ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اردوﺑﺎدی۱۷۴ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه۱۰۲۳ ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح۵۲۰ ،۲۰۳ ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا۲۲۳ ،
ﻣﺤﻤﺪﻗﻄﺐ۴۵۶ ،۴۴۳ ،۴۳۹ ،۳۳ ،
ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ۱۰۲۲ ،
ﻣﺤﻤﺪھﺎدی اﻟﺪﻓﺘﺮ۲۲۳ ،
ﻣﺤﻤﺪھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر۴۹ ،
ﻣﺤﻤﺪی۸۱۷ ،
ﻣﺤﻤﺪی اردھﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﯽ،۴۵۶ ،۴۴۸ ،۷۳ ،
۹۵۹
ﻣﺤﻤﺪاردھﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۴۵۶ ،
ﻣﺤﻤﺪی ،ﺧﺪام۱۳۹ ،
ﻣﺤﻤﺪی ری ﺷﮫﺮی۴۱۷ ،
ﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﺮاﻗﯽ۴۰۸ ،۴۰۴ : ،۴۰۳ ،
ﻣﺤﻤﺪی ﻗﻤﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۷۲۱ ،
ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ۴۱۷ ،۴۰۲ ،
ﻣﺤﻤﺪی ﮔﯿﻼﻧﯽ۵۷۹ ،۴۲۹ ،
ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ۶۴۳ ،۵۶۵ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮﺧﻠﯿﻞ۶۴۴ ،
ﻣﺤﻤﻮدﭘﻮر ،ﺑﮫﻤﻦ۷۵۶ ،
ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺒﯽ۸۰۱ ،
ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۳۸ ،۳۳ ،
ﻣﺤﻤﻮدی ﺳﺒﺰواری ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ۴۵۸ ،
ﻣﺤﻤﻮدی ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۴۱۴ ،۳۷۸ ،
ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم۱۰۴۶ ،۴۷۶ ،
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،۵۴۰ ،۵۳۹ ،۵۱۷ ،۱۹۲ ،
۹۸۷ ،۷۲۲
ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ۲۷۷ ،
ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۱۹۳ ،۷۸ ،
ﻣﺨﺘﺎر۵۳۲ ،۱۹۸ ،
ﻣﺨﺘﺎری ،ﺣﺴﯿﻦ۱۳۹ ،
ﻣﺨﺘﺎری ،رﺿﺎ۲۲۳ ،
ﻣﺨﺘﺎری ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۱۰۰۳ ،
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ،رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ،
۳۵۰
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ زاده۱۰۴۱ ،
ﻣﺪاﺣﯽ) ،از ﮔﺮوه ﺑﺪر(۷۴۵ ،
ﻣﺪاﺧﻠﻪ زﻧﺎن در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ،
۲۰۴
ﻣﺪدﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ۸۳۱ ،۸۳۰ ،
ﻣﺪرس ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۳۲ ،
ﻣﺪرس ﭼﮫﺎردھﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۲۰۲ ،
ﻣﺪرس ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ،۳۲۵ ،۳۲۴ ،۱۹۸ ،۱۷۴ ،
۱۰۷۴ ،۱۰۷۳ ،۱۰۰۳ ،۴۸۵
ﻣﺪرس ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ۲۷۹ ،
ﻣﺪرس ﺻﺎدﻗﯽ۱۷۹ ،
ﻣﺪرس ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۱۲۹ ،
ﻣﺪرس ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۴۳۱ ،
ﻣﺪرﺳﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ۳۶۱ ،
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺪال ﺧﺎن۳۶۱ ،
ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﻤﺪﯾﻪ۶۸۹ ،

۱۳۶۱
ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق÷ )داراﻻﺟﺘﮫﺎد(،
۴۱۶
ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎرک ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۲۶۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺧﺎن۲۶۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ۱۰۸۳ ،۱۰۵۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﮫﺎن آرا۷۷۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﻨﺎر۳۴ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮫﻠﺴﺘﻮن۷۸۹ ،۷۷۴ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎج ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق۲۶۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق۲۶۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ،۳۸۰ ،۳۶۵ ،۲۶۷ ،۲۶۴ ،
۹۶۲ ،۹۶۱ ،۶۴۹ ،۳۹۹ ،۳۸۲
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ÷۸۶۱ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ۴۰۲ ،ـ،۴۱۵ ،۴۱۴ ،۴۱۳ ،۴۰۹
۷۹۳ ،۷۰۵ ،۶۹۱ ،۶۸۲ ،۴۱۷
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن )ﺑﺮوﺟﺮدی(۹۸۶ ،۴۰۵ ،۳۶۵ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن ﺑﺰرگ۳۴ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن ﮐﻮﭼﮏ۳۴ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﯿﺮاﺗﺨﺎن۱۴۲ ،
ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺸﻔﺎء۲۶۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ رﻓﺎه۹۷۰ ،
ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻦ و داﻧﺶ۳۷۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﺎﻟﺖ۴۱۵ ،۴۱۴ ،۴۰۵ ،
ﻣﺪرﺳﻪ رﺿﻮﯾﻪ،۴۷۴ ،۳۲۴ ،۲۶۷ ،۴۸ ،
۱۰۴۷ ،۱۰۳۵
ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه۷۶۴ ،۶۲۶ ،۴۹۲ ،۴۶۶ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر۹۲۱ ،۵۵۷ ،۱۷۹ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر۴۵۴ ،۱۰۸ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ÷ ۸۶۳
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی۵۸۳ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﮫﯿﺪﯾﻦ۴۰۹ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺎﻟﺒﯿﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰ،۹۳۸ ،۹۰۷ ،۳۸۳ ،۱۸۱ ،
۱۰۵۷ ،۹۵۱

۱۳۶۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی دﯾﻨﯽ دﺧﺘﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ۳۹۲ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی۹۷۰ ،۵۳۲ ،۴۰۲ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ،۲۶۷ ،۲۶۴ ،۲۴۰ ،۲۳۹ ،
،۳۹۳ ،۳۷۵ ،۳۶۵ ،۳۳۴ ،۳۳۱ ،۳۰۰ ،۲۹۳
۷۴۸ ،۶۴۹ ،۵۲۹ ،۴۷۴
ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﻮام۲۱۸ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﺎورزی۸۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﺎل۹۹۸ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺒﺸﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ۲۳۰ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوی۹۳۹ ،۹۳۸ ،۴۰ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﺎﻧﯽ۳۴ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪی ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮ۱۰۷۸ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻪ۶۱۹ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﮫﺪی ﻗﻠﯽ۲۶۷ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻌﻔﺮ۸۴۱ ،۳۶۳ ،۳۶۱ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻨﻪ۴۱۶ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮاب۱۴۲ ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮاب ﻣﺸﮫﺪ۹۳۴ ،۳۴ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ،۴۲۱ ،۳۶۹ ،
۷۵۸ ،۴۷۵ ،۴۳۹
ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۲۷۹ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻋﺒﺎس۷۶۰ ،۳۱۴ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ﻓﺮ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۴۶۶ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ﻓﺮ ،ﻋﺒﺎس۴۶۵ ،۴۶۳ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۴۱۰ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۴۱۰ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ،ھﺎدی۷۶۰ ،
ﻣﺪﻧﯽ۳۶۶ ،
ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۷۴۸ ،
ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻻﺳﻼم روح اﻟﺘﻤﺪن۵۲۹ ،
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ۴۳۰ ،۳۴ ،
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ در اﺳﻼم۳۴۹ ،

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ،۸۵۱ ،۸۳۵ ،۷۰۶ ،۴۵۰ ،۳۵۳
۱۰۵۴ ،۸۸۲ ،۸۸۱ ،۸۵۸
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺰﺑﺎن وﻣﯿﮫﻤﺎن۱۰۴۱ ،
ﻣﺬھﺐ و رھﺒﺮ ﻣﺎ۹۶۰ ،
ﻣﺮآت ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۱۴۵ ،
ﻣﺮآت ،ﺳﻌﯿﺪ۷۷۶ ،
ﻣﺮاﮐﺶ۸۸۱ ،۵۲۵ ،۵۲۲ ،۵۲۰ ،۱۸۳ ،۷۶ ،
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪس ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻞ ﻣﻨﺒﺮ۱۰۷ ،
ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ ﻟﻨﮕﺮودی ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۲۰۱ ،
ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد۴۸۳ ،
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﺣﺐ۱۰۹۰ ،
ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی۱۰۹۰ ،
ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮﯾﺮی۳۷۵ ،
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺰاﺋﺮی۴۲۱ ،
ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ۳۹۴ ،
ﻣﺮﺛﯿﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺮود ﻣﺎﻧﺪ۹۹۸ ،
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ۹۷۰ ،۴۵۵ ،
ﻣﺮدان ﭘﺎک از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق۹۶۰ ،
ﻣﺮداﻧﯽ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ۱۰۰۴ ،۱۰۰۳ ،
ﻣﺮد ﺻﻠﺢ و دﻓﺎع ﺧﻮﻧﯿﻦ۱۰۷۹ ،
ﻣﺮدوخ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۹۰۲ ،۴۳۲ ،۸۳ ،
ﻣﺮدی از ﺧﺎﮐﺴﺘﺎن۱۰۰۳ ،
ﻣﺮدی ﭼﻮ آﻓﺘﺎب۱۰۰۴ ،
ﻣﺮزوﻗﯽ ﺷﻤﯿﺮاﻧﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ۴۴۸ ،
ﻣﺮزھﺎی اﻋﺠﺎز۹۵۳ ،
ﻣﺮزھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ۹۸۴ ،
ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺳﯿﺪﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ،۲۸۵ ،۲۸۱ ،۲۶۸ ،
،۳۷۳ ،۳۳۸ ،۳۳۶ ،۳۱۷ ،۳۰۹ ،۲۸۹ ،۲۸۸
۱۰۸۰ ،۸۶۹ ،۶۴۹ ،۴۶۶ ،۴۱۹ ،۴۱۶ ،۳۹۴
ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ۹۶۴ ،
ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۱۰۸۱ ،
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ھﺎﻣﺒﻮرگ۴۱۰ ،
ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻓﺮھﻨﮕﮫﺎ۸۳۱ ،
ﻣﺮگ ﺳﺒﺰ۹۶۰ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﺮﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ۴۷۰ ،
ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ۹۶۴ ،۹۲۶ ،
ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ،۳۵۸ ،۲۸۴ ،۲۷۷ ،۲۱۸ ،
،۷۵۷ ،۵۶۱ ،۵۰۸ ،۴۵۶ ،۳۷۹ ،۳۷۲ ،۳۶۰
۹۱۹
ﻣﺮودخ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ۹۰۲ ،
ﻣﺮوی۳۹۱ ،
ﻣﺰار ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق۵۳۰ ،
ﻣﺰدک۸۷۷ ،
ﻣﺰدوران اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﻟﺒﺎس ﻣﺬھﺐ۱۰۴۱ ،
ﻣﺰﯾﻨﺎن۹۷ ،
ﻣﺰﯾﻨﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۵۱۴ ،۳۶۹ ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ۹۵۶ ،
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺎﻟﻢ۶۱ ،
ﻣﺴﺎوات ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۰۲۵ ،
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺘﻈﺎر۹۴۹ ،
ﻣﺴﺘﺮﺟﻮ )ﺟﻮاد(۶۱۶ ،
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻪ۱۰۲۵ ،
ﻣﺴﺘﻌﺎن ،ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ۱۰۲۰ ،۱۰۱۶ ،
ﻣﺴﺘﻌﺎن ،ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن۱۰۲۳ ،
ﻣﺴﺘﻌﺎن ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ۳۵۴ ،
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﻼم۴۴۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪﯾﻪ۷۳۰ ،
ﻣﺴﺠﺪ ارک۹۰۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ۷۷۵ ،۳۷۲ ،۳۰۶ ،۳۰۱ ،۲۹۸ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ۸۸۸ ،۳۷۴ ،۲۹۸ ،۲۹۲ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻮاد،۷۲۴ ،۶۸۹ ،۶۶۹ ،۶۶۰ ،۳۷۴ ،
۱۰۸۷ ،۷۷۰ ،۷۶۹ ،۷۳۳ ،۷۳۱
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام۸۸۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ۶۹۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﮫﺎدی۷۷۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷۱۰۶۷ ،۳۶۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی÷۳۶۵ ،۲۹۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷ ،ﻣﺸﮫﺪ۴۱۷ ،

۱۳۶۳
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ÷۳۶۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ÷۴۵۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ،ﻣﺸﮫﺪ۷۲۹ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ۱۰۶۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷۱۳۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ۸۹۴ ،۷۶۹ ،۴۶۴ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﺷﻮر۳۶۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﮫﺎن۱۳۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺒﺮﯾﺰ۹۰۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ۲۴۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ،۷۶۷ ،۶۲۳ ،۴۳۳ ،۱۰۳ ،
۷۶۹
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎوﯾﺪ۷۶۷ ،۵۶۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ۷۶۷ ،۵۷۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﮑﺮان۱۰۶۸ ،۱۰۶۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮزﺳﺘﺎن۷۸۳ ،۷۷۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ۱۰۱۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ۷۶۹ ،۳۳۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﻣﻼھﺎﺷﻢ۸۲۵ ،۶۶۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﻤﺎر۱۰۲۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد۶۵۸ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎن در ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ۱۳۳ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻤﺴﻪ ﻗﻠﮫﮏ۷۷۷ ،۷۷۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان۸۳۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ رﺿﻮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺗﺎﺑﮏ۷۷۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ رﺿﻮی۳۷۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ رﺿﻮی۳۷۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ رﻓﻌﺖ۷۷۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر )ﻣﻄﮫﺮی(۱۶۰ ،۹۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺘﺎری اﺻﻔﮫﻦ۷۴۹ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ۸۹۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،۲۲۶ ،۲۲۴ ،۱۸۶ ،۱۸۳ ،
۲۲۸
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﻠﺞ۱۰۱۶ ،

۱۳۶۴

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﯽ۱۰۱۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﯽ۴۷۰ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮫﻠﻪ۸۵۱ ،
ﻣﺴﺠﺪﺳﯿﺪ اﺻﻔﮫﺎن۱۳۴ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه۲۱۵ ،۱۴۲ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه اﺻﻔﮫﺎن۲۴۴ ،۱۳۴ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎھﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،۸۵۲ ،۸۵۱ ،۵۰۷ ،
۸۶۱
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری۳۳۹ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺗﮫﺮاﻧﯽ۲۸۰ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ھﺎدی۷۷۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺸﻪ۳۷۴ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان۲۳۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﯿﺔ ﺧﺰاﻧﻪ۷۷۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ۸۸۸ ،۸۸۵ ،۸۷۹ ،۵۲۲ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﯿﻞ ﻣﺸﮫﺪ۹۵۸ ،۴۲۸ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ۵۷۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎﺋﻢ÷) ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﯿﺪی(،۹۱۴ ،
۹۱۵
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ،۷۸۹ ،۷۷۷ ،۷۶۷ ،۶۷۸ ،۳۷۷ ،
۹۶۳
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﻠﻪ۳۶۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻠﮫﮏ۷۷۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺮاﻣﺖ۴۱۷ ،۳۶۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ۸۵۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬر وزﯾﺮ دﻓﺘﺮ۱۰۴۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮﺷﺎد،۱۸۸ ،۱۲۷ ،۱۱۸ ،۱۷ ،
۹۰۶ : ،۸۴۱ ،۵۲۸
ﻣﺴﺠﺪ ﻟﺮزاده۷۹۱ ،۷۹۰ ،۷۶۷ ،۴۶۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ۱۳۷ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻼھﺎﺷﻢ۸۲۵ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻠﮏ ﮐﺮﻣﺎن۴۷۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺴﻠﻄﺎن۴۸ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷۶۶۱ ،۳۵۸ ،

ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮ۱۰۶ ،
ﻣﺴﺠﺪ ھﺎﻣﺒﻮرگ۴۰۲ ،۳۱۱ ،
ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ،۳۵۳ ،۲۸۰ ،۱۶۲ ،۱۱۴ ،
،۴۸۰ ،۴۷۹ ،۴۷۸ ،۴۲۲ ،۳۷۴ ،۳۷۳ ،۳۶۰
۵۶۰ ،۵۴۶ ،۵۲۲ ،۵۲۱ ،۴۸۴ـ: ،۶۶۹ ،۵۶۱ ،
،۹۷۶ ،۹۵۰ ،۹۲۳ ،۷۶۶ ،۷۴۹ ،۷۳۱ ،۶۸۹
۱۰۸۰
ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ دروس۹۱۰ ،۹۰۹ ،
ﻣﺴﺠﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ۱۰۷۸ ،
ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ،اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ۷۲۶ ،
ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ۹۶۲ ،
ﻣﺴﻌﻮدی ،ﺧﻤﯿﻨﯽ،۳۶۷ ،۳۶۵ ،۲۹۱ ،۲۳۷ ،
۹۶۲ ،۹۶۱ ،۸۶۶ ،۸۵۲
ﻣﺴﻌﻮدی )ﻣﻮرخ(۸۷۷ ،
ﻣﺴﮑﻮ۹۱۷ ،
ﻣﺴﻠﮏ اﻻﻣﺎم ﻓﯽ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﻼم۳۷ ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ و ﮐﺸﻤﯿﺮ۹۲۹ ،
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ۴۷۹ ،
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ۷۳ ،۷۲ ،
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن۱۰۶ ،
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ۳۹۹ ،
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن۳۱۷ ،
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ۹۸۶ ،۹۸۵ ،
ﻣﺸﺎﯾﺢ ﻓﺮﯾﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ۵۲۵ ،۱۶۳ ،
ﻣﺸﺮف ،اﺣﻤﺪ۴۵۱ ،
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ۱۰۳۵ ،
ﻣﺸﻌﻞ اﺗﺤﺎد۹۸۷ ،
ﻣﺸﮑﺎت ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۷۸ ،
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮاﻧﺎن۹۴۷ ،
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن۹۴۴ ،
ﻣﺸﮑﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد۱۰۱۷ ،۱۹۱ ،
ﻣﺸﮑﻮری ﻧﺠﻔﯽ ،ﻋﺒﺎس۱۳۲ ،
ﻣﺸﮑﻮة ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۲۰۷ ،
ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻓﺎم ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل۵۷۴ ،۵۷۲ ،۵۴۷ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ،۳۶۷ ،۳۵۹ ،۳۵۰ ،۳۱۳ ،
،۶۷۰ ،۵۰۷ ،۴۸۶ ،۴۱۷ ،۴۰۶ ،۴۰۲ ،۳۸۴
۱۰۷۹ ،۹۷۳ ،۹۵۰ ،۷۴۸ـ۱۰۹۴ ،۱۰۸۴
ﻣﺸﮫﺪ) ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای درﺑﺎره ﺧﺮاﻓﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ۳۷۸ ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی در
ﺑﺎرۀ۱۶۵ ، ...
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮥ ﺳﺮوش،
۳۴۹
ﻣﺼﺒﺎح ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،۳۷۷ ،۳۶۷ ،۳۶۵ ،
۴۰۰ـ ،۴۳۵ ،۴۳۴ ،۴۳۳ ،۴۲۹ ،۴۲۷ ،۴۱۳
۹۹۰ ،۹۸۱ ،۹۸۰ ،۷۰۰ ،۶۸۳ ،۶۸۲ ،۵۰۷
ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ۵۴۱ ،
ﻣﺼﺤﻒ ،ﻣﮫﻨﺪس۹۴۰ ،۵۳۴ ،۱۱۵ ،
ﻣﺼﺪق )در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﻣﺼﺮ،۱۹۲ ،۱۸۳ ،۱۷۲ ،۱۰۶ ،۱۰۰ ،۶۴ ،
،۳۵۲ ،۳۳۶ ،۲۷۵ ،۲۷۴ ،۲۷۳ ،۲۳۵ ،۲۲۳
،۵۲۲ ،۴۹۳ ،۴۷۶ ،۴۴۰ ،۴۳۹ ،۴۳۸ ،۴۲۸
،۹۳۹ ،۸۸۱ ،۸۸۰ ،۸۳۵ ،۷۰۶ ،۵۲۵ ،۵۲۳
۱۰۶۴
ﻣﺼﻄﻔﻮی ،زھﺮا۲۴۱ ،
ﻣﺼﻄﻔﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۳۷۸ ،
ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ﻣﺤﻤﺪ۳۷۸ ،
ﻣﺼﻄﻔﯽ رداﻧﯽ ﭘﻮر ،ﺷﮫﯿﺪ۴۰۸ ،
ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ۱۰۰۷ ،
ﻣﺼﻠﺤﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۷۵۶ ،
ﻣﺼﻠﺤﯽ ،ھﻮﺷﻨﮓ۷۵۶ ،
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ۶۳۱ ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺣﻖ در اﺳﻼم۱۱۱ ،
ﻣﻄﺒﻌﮥ اﺧﮕﺮ۱۵۸ ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ۲۰۱ ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﺪف۹۴۴ ،
ﻣﻄﻮل۱۰۷۸ ،

۱۳۶۵
ﻣﻄﮫﺮات در اﺳﻼم۱۰۴۳ ،۵۰۲ ،۴۹ ،
ﻣﻄﮫﺮی ،اﺣﻤﺪ۳۵۰ ،
ﻣﻄﮫﺮی )در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﻣﻄﯿﻌﯽ۱۰۲۳ ،
ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ۱۵۴ ،
ﻣﻈﺎھﺮی ،ﻋﺒﺎس۴۷۲ ،
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﺎه۳۲۳ ،
ﻣﻈﻔﺮ ،ﺟﻮاد۷۵۴ ،
ﻣﻈﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۹۸۴ ،۴۴۸ ،
ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن ،ﻋﻠﯽ۱۰۶۴ ،
ﻣﻈﻔﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ۴۹۸ ،
ﻣﻈﻔﺮی ،ﻣﮫﺪی۴۹۸ ،
ﻣﻈﻠﻮم ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی(۱۰۹۱ ،
ﻣﻈﻠﻮم )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎ(۱۲۸ ،
ﻣﻌﺎد و ﺟﮫﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ۹۴۵ ،
ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ۹۶۳ ،
ﻣﻌﺎدﯾﺨﻮاه ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ،۵۶۷ ،۳۶۰ ،۳۲۲ ،
۷۸۷ : ،۷۷۷ ،۶۸۲ ،۶۴۷ ،۶۴۲ـ،۸۶۶ ،۷۹۰
۹۹۹
ﻣﻌﺎرف ﺟﻌﻔﺮی۱۰۷۹ ،
ﻣﻌﺎون اﻟﻤﻠﮏ۱۲۶ ،
ﻣﻌﺎوﯾﻪ،۱۰۳۷ ،۹۰۰ ،۷۱۴ ،۷۱۱ ،۴۷۹ ،
۱۰۸۷
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪھﺎدی۸۴۸ ،۳۴۰ ،۳۳۹ ،
ﻣﻌﺰی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ۳۹۹ ،
ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ﻧﺒﯽ۶۱۶ ،۶۰۷ ،
ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ۱۰۰۳ ،
ﻣﻌﻤﺎی ھﺴﺘﯽ۹۴۹ ،
ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺟﺎﺋﯽ۹۵ ،
ﻣﻌﯿﻦ زاده۴۶۵ ،
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۳۶۹ ،۲۸۲ ،۹۵ ،
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ۱۰۰۴ ،
ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ۵۵۲ ،
ﻣﻐﻨﯽ۱۰۷۸ ،

۱۳۶۶
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ﻣﻐﻨﯿﻪ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۹۸۹ ،۳۹۵ ،
ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ۸۶۱ ،
ﻣﻔﺎﺧﺮ اﺳﻼم۴۲۲ ،
ﻣﻔﺘﺢ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۱۳۴ ،
،۷۶۷ ،۶۹۱ ،۶۷۶ ،۵۰۷ ،۴۲۷ ،۳۹۱ ،۳۹۰
۹۶۳ ،۷۸۸ ،۷۸۷ ،۷۷۷ ،۷۶۹
ﻣﻔﺘﯽ زاده ،اﺣﻤﺪ۳۵۲ ،
ﻣﻔﺨﺮ ﺷﺮق۱۶۵ ،
ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﻓﯽ اﻻرض۱۰۶۷ ،
ﻣﻔﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ۶۱۱ ،۶۰۸ ،
ﻣﻔﯿﺪی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۹۷ ،
ﻣﻔﯿﺪی ،ﻣﮫﻨﺪس۷۰۷ ،
ﻣﻘﺒﺮۀ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ۱۴۱ ،
ﻣﻘﺒﺮۀ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزای ﺟﻠﻮه۱۰۲۴ ،
ﻣﻘﺘﺪری ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۱۶۳ ،
ﻣﻘﺪادی ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ۱۳۴ ،
ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ۶۹۷ ،
ﻣﻘﺪﺳﯽ۵۷۷ ،
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ۱۰۵۹ ،
ﻣﻘﺪم ،رﺋﯿﺲ اداره ﺳﻮم ﺳﺎواک۱۰۸۵ ،۴۲۸ ،
ﻣﻘﺪم ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۴۶۸ ،
ﻣﻘﺪم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره ﺳﻮم۱۰۸۳ ،
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آﻣﻮزهھﺎی ﮐﯿﮫﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در
اﺳﻼم۸۱۰ ،
ﻣﻘﺼﻮدی ،ﺟﻮاد۴۳۱ ،۱۱۶ ،
ﻣﻘﺼﻮدی ،ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ۷۳۰ ،۷۲۲ ،
ﻣﻘﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۲۸ ،۵۰۷ ،
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ،۱۷۳ ،۱۳۴ ،۳۲ ،
۳۸۰ ،۳۵۰ـ،۳۹۸ ،۳۹۳ ،۳۹۱ ،۳۸۳
۴۲۰ـ،۵۱۵ ،۵۰۲ ،۴۶۲ ،۴۳۰ ،۴۲۷ ،۴۲۴
۹۵۵ ،۹۴۲ ،۸۷۰ ،۷۲۱ ،۶۷۱ ،۶۶۵ ،۶۵۷
ﻣﮑﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮﻣﻪ۱۰۴۶ ،
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ۵۹ ،
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم۹۵۱ ،۹۴۳ ،۴۳۷ ،

ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﻧﺴﻞ ﻧﻮ و ﭘﯿﺎم ﺷﺎدی۱۰۰۶ ،
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ۹۷۰ ،۴۲۶ ،
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ۱۲۷ ،
ﻣﮑﺘﺐ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ۴۱۴ ،۳۹۲ ،۳۰۷ ،
ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ۱۰۴۱ ،
ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن ﺗﺒﺮﯾﺰ۱۰۱۴ ،
ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ۲۰۳ ،
ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺮﺑﻼ۱۵۱ ،
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﺟﺲ۴۱۵ ،۴۱۴ ،
ﻣﮑﺘﺐ وﺣﯽ۹۵۳ ،
ﻣﮑﺘﺐ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ÷۴۰۱ ،۴۰۰ ،
ﻣﮑﺮم اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۱۰۲۱ ،
ﻣﮑﺮم دوﺳﺖ ،ﺣﺒﯿﺐ۶۱۶ ،۶۰۷ ،
ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ۳۰۱ ،۵۱ ،ع ،۷۰۶ ،۴۵۰ ،۳۷۴
۱۰۵۴ ،۹۰۰ ،۸۸۲ ،۸۸۱ ،۸۵۸
ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ۸۵۱ ،
ﻣﮑﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۲۲۷ ،۲۲۶ ،
ﻣﻼاﺣﻤﺪ ،ﻧﺮاﻗﯽ۵۲۶ ،
ﻣﻼذ روﺿﺎﺗﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ۱۲۹ ،
ﻣﻼزھﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ۱۰۵۰ ،۱۰۱۴ ،
ﻣﻼﺻﺪرا،۷۵۰ ،۶۸۵ ،۶۱۹ ،۴۲۰ ،۳۶۹ ،
۹۶۲ ،۸۱۸ ،۸۱۰
ﻣﻼھﺎدی ،ﺳﺒﺰواری۹۸۱ ،
ﻣﻼﯾﺮی ،ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۲۳۹ ،
ﻣﻼﯾﺮی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۶۲۰ ،
ﻣﻠﺖ ﻧﻪ رﻋﯿﺖ۸۴۱ ،
ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻔﯿﺪ۴۴۷ ،
ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ۹۸۷ ،
ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﮫﺎر۵۲۹ ،۲۵ ،
ﻣﻠﮑﺰاده۱۰۲۵ ،۱۰۲۴ ،
ﻣﻠﮏ زاده ،ﭘﺰﺷﮏ۱۲۹ ،
ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد۸۸۲ ،۲۷۶ ،
ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ۸۸۶ ،۸۸۵ ،۲۹۷ ،
ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪی ،اﺣﻤﺪ۹۷ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﺴﻠﻢ۳۶۷ ،۲۷۷ ،۱۲۷ ،
ﻣﻠﮑﯽ ،ﺧﻠﯿﻞ،۸۲۱ ،۴۸۸ ،۴۸۷ ،۱۴۴ ،۲۷ ،
۸۲۳
ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۱۹۵ ،
ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۵۱۱ ،
ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ۶۱۰ ،
ﻣﻤﻘﺎﺗﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ۱۰۴۶ ،۱۰۳۲ ،۵۳ ،۳۷ ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ۹۴۱ ،۹۳۹ ،
ﻣﻨﺎدی اﺳﻼﻣﯽ۵۲۰ ،۲۰۴ ،۲۰۳ ،
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ )ھﺒﻪ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ(۱۶۸ ،
ﻣﻨﺎﻇﺮۀ دﮐﺘﺮ و ﭘﯿﺮ۹۵۵ ،
ﻣﻨﺎﻇﺮۀ دھﻘﺎن ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮ۹۵۵ ،
ﻣﻨﺎﻇﺮۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ داروﯾﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ،
۵۰۷
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎن و داروﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﯿﺮازی۵۰۷ ،
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ۱۰۷۲ ،
ﻣﻨﺎﻗﺒﯽ ،ﺟﻮاد۹۲۵ ،۷۲۲ ،۳۹۵ ،۳۴۲ ،
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ ،ﺣﺴﻦ۱۰۰۱ ،۷۳۹ ،
ﻣﻨﺘﻈﺮ ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ )ﻣﺴﺘﻌﺎر(۷۸۱ ،
ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ،۲۷۷ ،۲۱۴ ،۲۱۲ ،
،۳۵۸ ،۳۵۶ : ،۳۴۷ ،۳۴۱ ،۳۱۷ ،۲۸۴ ،۲۷۸
،۴۶۷ ،۴۰۸ ،۳۹۴ ،۳۹۱ ،۳۸۴ ،۳۶۷ ،۳۶۵
،۵۸۲ ،۵۸۰ ،۵۷۷ ،۵۷۵ ،۵۵۶ ،۴۹۲ ،۴۸۵
،۶۴۳ ،۶۴۲ ،۶۴۱ ،۶۴۰ ،۶۲۲ ،۵۸۵ ،۵۸۳
،۹۵۰ ،۹۲۵ ،۷۶۰ ،۷۵۷ ،۷۵۰ ،۷۴۸ ،۶۹۰
۱۰۷۸ ،۱۰۶۶ ،۱۰۶۰ ،۱۰۴۶ـ،۱۰۸۶
۱۰۸۹ـ۱۰۹۴
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻗﻤﯽ ،اﺣﻤﺪ۷۴۸ ،
ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ،۵۸۲ ،۵۵۵ ،۳۸۶ ،۳۴۳ ،
،۷۶۰ ،۷۵۷ ،۶۹۶ ،۶۹۵ ،۶۸۷ ،۶۸۶ ،۶۴۴
۱۰۶۲ ،۷۶۲ ،۷۶۱
ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ۴۵۸ ،
ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت اﻻﺳﻼم۴۴۶ ،

۱۳۶۷
ﻣﻨﺘﮫﺎﯾﯽ۴۰۴ ،
ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ۸۲۱ ،
ﻣﻨﺸﻂ ،ﺑﮫﻤﻦ۷۴۷ ،
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻘﺪس وﻻﯾﺖ۷۲۸ ،
ﻣﻨﺸﻮر ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ
ﺟﮫﺎن۱۶۴ ،
ﻣﻨﺼﻮر ،ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ،۴۶۷ ،۴۶۵ ،۳۱۴ ،۲۴۷ ،
۸۹۴ ،۷۷۲ ،۶۴۸ ،۵۸۵
ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ۹۰۱ ،۸۹۶ ،۸۹۴ ،۸۹۲ ،
ﻣﻨﺼﻮرون،۷۴۲ ،۷۴۱ ،۷۳۸ ،۶۵۰ ،۶۲۱ ،
۷۴۵ ،۷۴۴ ،۷۴۳
ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ،ﺧﺴﺮو۶۹۸ ،
ﻣﻨﺼﻮری ،ﺟﻮاد۵۹۱ ،۴۷۳ ،۴۷۱ ،
ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ۹۴۴ ،
ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ ﻗﻢ۲۶۶ ،
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی )ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺳﺎواک(۵۳۳ ،
ﻣﻦ و ﯾﮕﺎﻧﻪ و دﯾﻮار۹۹۸ ،
ﻣﻨﯽ۸۸۳ ،
ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ۷۶۱ ،
ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ۶۸۲ ،۶۰۸ ،
ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم۳۴۹ ،
ﻣﻮازﻧﻪھﺎ۱۰۷۳ ،
ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻻرﻋﺎﯾﺎ۸۴۱ ،
ﻣﻮﺟﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۱۰۱۷ ،
ﻣﻮﺣﺪ )ﺷﺎﻋﺮ(۱۰۲۲ ،
ﻣﻮﺣﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )۲۳۳ ،۲۳۰
ﻣﻮﺣﺪی ،اﺣﻤﺪ۷۶۱ ،
ﻣﻮﺣﺪی ﺳﺎوﺟﯽ۷۴۷ ،۳۶۰ ،
ﻣﻮﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ۷۲۱ ،۳۷۲ ،۳۵۹ ،
ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ۷۳۸ ،
ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ۷۹۶ ،
ﻣﻮدودی۴۴۴ ،۳۵۵ ،۳۴۴ ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،
ﻣﻮدودی ،اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ۴۴۴ ،۳۵۰ ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﺎع۵۰۹ ،
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ﻣﻮﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﮫﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ۳۰۳ ،
ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ،۴۱۰ ،
۴۲۱ ،۴۱۱ـ،۷۶۷ ،۶۶۶ ،۶۶۵ ،۵۵۶ ،۴۲۳
۹۵۰
ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ۱۰۶۶ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۳۱۹ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺣﺴﯿﻦ۱۰۸۱ ،۹۶۵ ،۷۰۲ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﺧﺎدم ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ۸۶۲ ،۸۶۰ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۳۰۳ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ۱۰۸۱ ،۷۸۳ ،
ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۹۴۸ ،۵۷۱ ،
ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ۸۴۲ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺮاج اﻟﺪﯾﻦ۷۶۱ ،۷۶۰ ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۷۳۱ ،۱۳۴ ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی۷۵۶ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﻗﻤﯽ ،ﻣﮫﺪی۶۰۸ ،
ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ،۵۷۵ ،۵۲۴ ،
۱۰۰۲ ،۱۰۰۱ ،۱۰۰۰ ،۹۹۲ ،۷۶۵
ﻣﻮﺳﻮی ﻻری ،ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ۱۰۰۶ ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﻮﺳﯽ )ﻧﻮه ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ(۱۰۵۰ ،۴۳۶ ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ،۶۳۰ ،۶۲۲ ،۶۰۲ ،۹۹ ،
۱۰۷۰ ،۷۹۹ ،۷۳۸
ﻣﻮﺳﻮی واﻋﻆ )ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻤﯽ( ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ۳۰۴ ،
ﻣﻮﺳﯽ÷۸۵۴ ،۴۶ ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﺳﻼم۲۳۳ ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ،
۷۶۱
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﻣﺪرس۱۰۷۳ ،
ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ۷۴۸ ،۴۵۶ ،۳۴۲ ،۲۶۸ ،
ﻣﻮﻻﯾﯽ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ۴۶۴ ،۲۴۲ ،
ﻣﻮﻟﻮی )از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ(،۴۷۱ ،
۴۷۲

ﻣﻮﻟﻮی ،ﻣﺼﺒﺎح۹۶۴ ،
ﻣﻮﻟﻮی و ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽھﺎ۹۴۱ ،
ﻣﮫﺎﺑﺎد۹۵۱ ،
ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس۷۲۶ ،۴۳۲ ،۳۴۲ ،
ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۴۳۱ ،
ﻣﮫﺪوی راد ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ،۵۳۲ ،۳۶۱ ،
،۹۹۵ ،۹۷۸ ،۹۶۱ ،۹۵۸ ،۷۹۱ ،۷۲۹ ،۶۷۱
۱۰۹۰ ،۱۰۸۳ ،۱۰۴۶
ﻣﮫﺪوی ﺷﮫﺮﺿﺎﯾﯽ۱۰۹ ،
ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ،۵۷۳ ،۳۷۹ ،۳۷۲ ،۳۶۰ ،۳۵۹ ،
،۹۱۹ ،۸۹۹ ،۷۶۷ ،۶۶۵ ،۶۵۱ ،۶۴۴ ،۶۴۲
۱۰۱۴
ﻣﮫﺪوی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۴۲۶ ،
ﻣﮫﺪوﯾﻮن۷۵۱ ،۶۴۸ ،۶۱۳ ،
ﻣﮫﺪوی ،ﯾﺤﯿﯽ۷۵۶ ،
ﻣﮫﺪﯾﺎن ﺣﺴﯿﻦ،۷۸۵ ،۷۶۴ ،۶۶۵ ،۱۱۶ ،
۷۸۹ ،۷۸۸
ﻣﮫﺪﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۴۶۳ ،۱۱۶ ،
ﻣﮫﺪی ﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۱۶۳ ،
ﻣﮫﺪی ﺷﮫﺮ۲۱۶ ،
ﻣﮫﺪﯾﻪ ﺗﮫﺮان،۸۹۹ ،۸۹۷ ،۸۹۴ ،۸۹۱ ،۷۶۶ ،
۹۰۱ ،۹۰۰
ﻣﮫﺪﯾﻪ ﻋﺎﺑﺪزاده۱۲۵ ،
ﻣﮫﺬب ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۱۰۱۳ ،۴۴۷ ،
ﻣﮫﺮآﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ۶۵۰ ،
ﻣﮫﺮآﺑﺎد ،ﺑﮫﺠﺖ۶۲۵ ،
ﻣﮫﺮﺗﺎﺑﺎن۱۰۳۷ ،۶۸۴ ،
ﻣﮫﺮداد۲۵ ،
ﻣﮫﺮﺷﮫﺮ ﮐﺮج۶۹۱ ،
ﻣﮫﺮﯾﻦ ،ﻣﮫﺮداد۴۲۳ ،
ﻣﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ارم۳۸۱ ،
ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎر۷۴۹ ،
ﻣﯿﺜﻤﯽ ،ﺷﮫﯿﺪ۴۰۸ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﯿﺜﻤﯽ ،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ،۵۴۰ ،۵۰۸ ،۴۹۱ ،۴۶۶ ،
،۵۷۰ ،۵۶۹ ،۵۶۳ ،۵۵۷ ،۵۵۳ ،۵۵۰ ،۵۴۱
۶۱۷ ،۶۰۹ ،۵۹۶ ،۵۹۱ ،۵۹۰ ،۵۸۸ـ،۶۲۰
،۷۶۴ ،۷۶۲ ،۷۵۴ ،۷۰۹ ،۶۸۸ ،۶۴۷ ،۶۳۲
۱۰۶۲
ﻣﯿﺪان ﺷﮫﺪا ﻣﺸﮫﺪ۵۲۹ ،
ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ۳۸۱ ،
ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ۱۱۳ ،
ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،اﺑﺮاھﯿﻢ۴۴۲ ،۴۴۰ ،
ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۵۲۱ ،
ﻣﯿﺮﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﯿﻦ »ﮐﺘﺎب« ۹۳۴
ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ،زھﺮا۷۶۵ ،
ﻣﯿﺮداﻣﺎد۸۲۲ ،
ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ۸۲۶ ،
ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺟﻠﻮه۱۰۲۴ ،
ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎن اﺑﺮاھﯿﻤﯽ۱۰۴۱ ،
ﻣﯿﺮزا اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﯾﺰدی۲۲۶ ،
ﻣﯿﺮزا ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻼف ،ﻃﺎھﺮه۶۰۸ ،
ﻣﯿﺮزا ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮ ﺧﺎن ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ۲۷۷ ،
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی۳۳ ،
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺑﮫﺎء۹۰۲ ،
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری۸۶۱ ،
ﻣﯿﺮزا ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺴﺮوی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۱۶۷ ،
ﻣﯿﺮزازاده ،ﻧﻌﻤﺖ۱۰۰۲ ،۱۰۰۱ ،۹۹۴ ،۹۹۱ ،
ﻣﯿﺮزا ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﮑﻨﺪری۱۵۴ ،
ﻣﯿﺮزا ﺻﺎدق آﻗﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی،۹۲ ،۱۷ ،
۱۵۰
ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎب۷۸۲ ،۶۸ ،
ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن۱۰۰۳ ،
ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ،۵۲۷ ،۵۰۴ ،۱۲۷ ،۳۴ ،
۵۲۸
ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی۴۹۴ ،۴۸۶ ،
ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ،۱۵۴ ،۸۵ ،۸۴ ،۴۱ ،۳۹ ،
۸۵۲ ،۸۵۰ ،۴۷۶ ،۲۸۰

۱۳۶۹
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،روح اﻟﻠﻪ۷۷۰ ،
ﻣﯿﺮﺷﮑﺎک ،ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ۱۰۰۴ ،
ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ۵۱۵ ،
ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎن۵۱۵ ،
ﻣﯿﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﺷﻮروی۵۷۸ ،
ﻣﯿﺮﻟﻮﺣﯽ ،ﺟﻮاد۲۱۷ ،
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ۷۶۴ ،۴۶۳ ،
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۷۱ ،
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۳۹۴ ،
ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد۶۷۳ ،
ﻣﯿﺸﻞ ﻋﻔﻠﻖ۸۰۱ ،
ﻣﯿﮕﻮن ﺗﮫﺮان۳۱۷ ،
ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺸﻮای اﺳﻼم۱۹۶ ،
ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺳﯿﺪاﺑﺮاھﯿﻢ،۷۲۷ ،۶۹۲ ،۴۷۰ ،۴۴۰ ،
۷۲۸
ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۳۱۱ ،
ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ،۴۳۳ ،۳۱۵ ،۳۱۱ ،
۷۲۷
ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪھﺎدی،۹۲ ،۹۰ ،۴۳ ،
،۲۳۲ ،۲۲۴ ،۱۹۳ ،۱۲۳ ،۱۲۱ ،۱۱۴ ،۱۱۳
،۳۱۴ ،۳۱۱ ،۳۱۰ ،۲۹۷ ،۲۸۹ ،۲۸۱ ،۲۷۶
،۳۸۸ ،۳۸۷ ،۳۶۰ ،۳۳۸ ،۳۳۶ ،۳۲۰ ،۳۱۶
،۴۶۴ ،۴۴۱ ،۴۲۳ ،۴۱۶ ،۴۰۹ ،۳۹۰ ،۳۸۹
،۶۹۱ ،۵۷۳ ،۵۴۴ ،۵۴۱ ،۵۱۳ ،۵۱۰ ،۴۶۵
،۸۴۸ ،۷۳۴ ،۷۳۳ ،۷۲۹ ،۷۲۷ ،۷۲۶ ،۷۲۱
،۹۰۶ ،۹۰۴ ،۹۰۳ ،۸۹۸ ،۸۹۳ ،۸۹۲ ،۸۹۱
،۹۳۴ ،۹۳۲ ،۹۲۵ ،۹۲۴ ،۹۱۰ ،۹۰۹ ،۹۰۸
۱۰۴۸ ،۹۶۴ ،۹۶۱ ،۹۳۹ ،۹۳۸
ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻓﺎﺿﻞ۷۲۹ ،
ﻣﯿﻤﻨﺪی ﻧﮋاد۱۰۵۵ ،۶۹۳ ،۷۳ ،
ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ،۶۵۶ ،۶۵۵ ،۴۶۰ ،۱۲۴ ،
،۶۸۱ ،۶۷۰ ،۶۶۹ ،۶۶۸ ،۶۶۷ ،۶۵۸ ،۶۵۷
۹۹۸ ،۷۳۵ ،۷۱۹ ،۷۱۰ ،۷۰۳ ،۶۸۸ ،۶۸۷
ﻣﯿﻨﻮی ﻣﺠﺘﺒﯽ۸۳۵ ،۴۵۰ ،

۱۳۷۰

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ،۵۶۴ ،۵۵۸ ،۵۴۸ ،۵۴۷ ،
۹۹۳ ،۵۸۷
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ۶۴۸ ،۵۴۵ ،۴۶۷ ،
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﮑﻪ )۱۹۷۱م(۳۰۱ ،
ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن۱۰۱۷ ،
ﻣﺆﺳﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن۴۴۵ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ۱۰۷۰ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ۹۲۸ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ رواق۶۹۱ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﭘﮋوھﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ۴۰۷ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻌﻠﻮم۴۰۷ ،
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ۸۱۴ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ۸۰۹ ،
ﻣﺆﺳﺴﮥ در راه ﺣﻖ۴۰۷ ،۳۹۸ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ۴۱۶ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﯿﺮﯾﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ۴۱۶ ،
ﻣﺆﺳﺴﮥ وﻋﻆ و ﺗﺒﻠﯿﻎ۳۸۹ ،
ﻣﺆﻣﻦ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۷۴۸ ،۳۶۷ .،۳۶۰ ،۳۴۲ ،
ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺳﺮاﺟﺎری ،ﻋﻠﯽ۳۹۶ ،
ﻧﺎﺋﯿﻦ۱۰۹۳ ،
ﻧﺎدرﭘﻮر ،ﻧﺎدر۸۳۴ ،۸۱۴ ،
ﻧﺎدری ﭘﻮر ،ﺑﮫﻤﻦ )ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ
ﺳﺎواک(۵۸۹ ،
ﻧﺎرﻣﮏ۷۳۰ ،
ﻧﺎزی آﺑﺎد۷۷۵ ،۷۵۶ ،
ﻧﺎﺳﺎ۹۸۸ ،
ﻧﺎﺳﯿﺲ۶۷۲ ،
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﻋﺒﺎس۷۷۸ ،
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ،۶۴۳ ،۵۷۶ ،۵۵۶ ،
۷۹۰ ،۷۷۸ ،۶۸۹
ﻧﺎﻇﺮ زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ۷۲۲ ،۴۲۶ ،
ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻃﮫﺮاﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
درﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ۹۱۵ ،

ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن ﻣﺒﺎرز۴۵۷ ،
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺪوﻗﯽ۹۸۵ ،
ﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﻮران۴۵۷ ،
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﮫﺰاد ﻧﺒﻮی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻤﮫﻮری۷۴۰ ،
ﻧﺒﺬة ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﮥ۱۷۴ ،
ﻧﺒﺮد اﺳﻼم در اﻓﺮﯾﻘﺎ۹۲۹ ،
ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ۹۳۱ ،
ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ۲۸ ،
ﻧﺒﻮﯾﺎن ﺣﺎج ﻧﺒﯽ۶۵۳ ،
ﻧﺒﻮی ،ﺑﮫﺰاد۷۴۶ ،۷۴۳ ،۷۳۹ ،۷۰۲ ،۶۴۵ ،
ﻧﺒﻮی ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۱۴۸ ،
ﻧﺒﻮی ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ۱۵۲ ،۱۴۸ ،
ﻧﺒﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ۱۳۲ ،
ﻧﺒﻮی ،ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ۷۷۴ ،۶۲۰ ،
ﻧﺒﻮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ۲۷۹ ،
ﻧﺒﻮی ﻧﻮری ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۶۲۷ ،۶۲۵ ،
ﻧﺒﯿﻞ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ۵۴۰ ،
ﻧﺠﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ،۵۸۸ ،۵۷۲ ،۵۵۲ ،
۶۲۶ ،۶۱۲ ،۶۰۸
ﻧﺠﺪ۱۰۳۶ ،۸۸۲ ،
ﻧﺠﻒ آﺑﺎد،۱۰۴۶ ،۹۵۸ ،۷۵۰ ،۶۲۲ ،۳۵۶ ،
۱۰۹۲
ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی) ،زﻣﺎﻧﯽ( ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۵۱۹ ،
ﻧﺠﻒ) ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت(
ﻧﺠﻔﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی۱۲۹ ،
ﻧﺠﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری۳۶۷ ،
ﻧﺠﻔﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۹۲۱ ،
ﻧﺠﻔﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ۲۸۹ ،
ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۸۳۵ ،۵۴۱ ،۵۴۰ ،
ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۶۲۲ ،
ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎھﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۲۹ ،
ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﻮد۴۲۸ ،۳۸۹ ،
ﻧﺠﻔﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۴۷ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻧﺠﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺮدﮔﺎر۱۵۹ ،
ﻧﺨﺸﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ۹۴ ،ـ،۴۲۷ ،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۹۸
۴۹۹ ،۴۸۷
ﻧﺨﻌﯽ ،ﻓﺮھﻨﮓ۱۰۶۵ ،۱۱۵ ،۱۱۳ ،۲۹ ،
ﻧﺨﻮدﮐﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ۵۲۷ ،۱۱۸ ،
ﻧﺪای آﺳﻤﺎن ،اذان و ﺛﻮاب آن۸۸۶ ،
ﻧﺪای اﺗﺤﺎد۸۳ ،
ﻧﺪای اﻣﺖ۷۴۵ ،
ﻧﺪای ﺣﻖ۱۰۴۳ ،۴۳۱ ،
ﻧﺪوی ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۱۶۳ ،
ﻧﺮاق۲۱۴ ،
ﻧﺮاﻗﯽ اﺣﺴﺎن،۸۰۹ ،۷۱۲ ،۷۱۱ ،۷۰۷ ،۶۶۳ ،
۱۰۷۰ ،۸۳۴ ،۸۳۲ ،۸۳۰ ،۸۱۴ ،۸۱۲
ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺮﻗﯽ۹۶۰ ،۹۴۸ ،
ﻧﺮﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﻮد۲۲۷ ،۲۲۶ ،۲۵ ،
ﻧﺰﯾﻪ ،ﺣﺴﻦ۴۹۹ ،۴۸۷ ،
ﻧﮋاد ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ،ھﺎدی۴۹۸ ،
ﻧﺴﺎن ﻣﻮﻧﺘﯽ۶۷۳ ،
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان۱۰۰۸ ،
ﻧﺴﻞ ﻧﻮ۹۲۸ ،
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪا در ﻃﺒﯿﻌﺖ۱۵۹ ،
ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻧﺘﻘﺎم۴۳۳ ،
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺮآن۴۲۹ ،
ﻧﺼﺮ اﻻﻃﺒﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۸۰۹ ،
ﻧﺼﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ ،۷۳۶ ،۷۳۵ ،۵۱۷ ،۵۱۵ ،۴۵۵
،۸۱۸ ،۸۱۷ ،۸۱۶ ،۸۱۵ ،۸۱۲ ،۸۰۹ ،۸۰۸
۹۸۱ ،۹۸۰ ،۸۳۴ ،۸۳۳ ،۸۳۱ ،۸۳۰ ،۸۱۹
ﻧﺼﺮ ،ﻋﻠﯽ۴۹۸ ،
ﻧﺼﺮ ،وﻟﯽ اﻟﻠﻪ۸۰۹ ،
ﻧﺼﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک،۶۷۹ ،۳۷۳ ،۲۹۷ ،
۹۱۳ ،۸۹۴ ،۷۳۵ ،۷۳۲
ﻧﺼﯿﺮی ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ۷۳ ،
ﻧﺼﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۸۵۲ ،

۱۳۷۱
ﻧﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء،
۸۴۰
ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ۹۷۳ ،
ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم۹۷۱ ،
ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم۳۵۰ ،
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم )ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ازادی ،ﺑﺮدﮔﯽ ،و رﺑﺎﺧﻮاری۳۵۴ ،
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﺘﻘﺎط ﯾﺎ ﻓﻘﺎھﺖ۱۰۷۰ ،
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ و اﻻداراء۸۴۱ ،
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق زن۴۵۵ ،
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم۳۴۹ ،۳۱۸ ،
ﻧﻈﺎم روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم۶۸۴ ،
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم۳۵۰ ،
ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺣﮑﺎم۵۱۶ ،
ﻧﻈﯿﻔﯽ ،ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ۴۵۹ ،
ﻧﻈﯿﻔﯽ )ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ(۹۷۳ ،
ﻧﻌﻤﺖ زاده ،ﻓﺮج۴۲۱ ،
ﻧﻔﺖ و ﺳﻠﻄﻪ۱۰۷۳ ،
ﻧﻔﺮی ،اﺣﻤﺪ۱۰۶۶ ،
ﻧﻔﺮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ۱۰۶۶ ،
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﮫﻤﻮم و ﻧﻔﺜﺔ اﻟﻤﺼﺪور۸۶۱ ،
ﻧﻔﯿﺴﯽ ،اﺑﻮﺗﺮاب۵۱۷ ،۵۱۶ ،۲۳۳ ،۱۳۴ ،
ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ۱۹۲ ،
ﻧﻘﺎﺑﺪاران ﺟﻮان۱۰۰۸ ،
ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن ﺣﻤﯿﺪ۷۸۹ ،۷۸۴ ،۷۸۱ ،۷۷۶ ،
ﻧﻘﺒﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ۵۰۷ ،
ﻧﻘﺪ داروﯾﻦ۵۰۷ ،
ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ داروﯾﻦ۸۵۱ ،
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻓﮑﺎر راﺳﻞ۹۴۱ ،
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻮﺷﺖ۹۷۱ ،
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب۴۵۱ ،۱۶۴ ،
ﻧﻘﺶ زن )ﺷﻠﺘﻮت(۴۴۶ ،
ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی در ﺑﯿﺪاری
ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ۹۳۱ ،

۱۳۷۲

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ۵۱۷ ،
ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ۹۶۰ ،
ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﮫﻀﺖ آزادی ھﻨﺪوﺳﺘﺎن،
۳۶۴
ﻧﻘﺸﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم،
۴۵۸
ﻧﻘﺾ۴۵۱ ،
ﻧﻘﻮﯾﻪ۷۶۶ ،
ﻧﻘﯿﺐ زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ۴۵۱ ،
ﻧﮑﻮﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ۴۵۹ ،
ﻧﮑﻮﻓﺮ۶۸۲ ،
ﻧﮑﻮﻧﺎم۴۱۷ ،
ﻧﮑﯿﺴﺎ۸۷۷ ،
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷۹۴۱ ،
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن۱۱۵ ،
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮس۱۱۵ ،
ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪھﺎ و ﻓﺮزﻧﺪدارھﺎ۹۷۰ ،
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ۴۵۶ ،
ﻧﻤﺎزی۱۰۴۸ ،
ﻧﻤﺎزی ،ﻣﺤﻤﻮد۶۰۸ ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮذر۷۴۹ ،
ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی۱۰۳ ،۹۲ ،۸۹ ،۷۱ ،۶۹ ،۳۴ ،ـ
۲۱۶ ،۱۴۶ ،۱۲۳ ،۱۱۲ ،۱۰۶ـ،۲۲۵
۲۳۳ـ،۴۷۶ ،۴۷۱ ،۴۳۹ ،۲۶۹ ،۲۵۲ ،۲۴۱
۹۸۳ ،۹۳۵ ،۹۳۴ ،۷۲۶ ،۵۲۰ ،۴۷۷
ﻧﻮاب اﺣﺘﺸﺎم رﺿﻮی۱۸۶ ،
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ اﺣﻤﺪ) ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ(۱۰۴۹ ،
ﻧﻮراﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۸۴۲ ،۸۴۱ ،۴۵۸ ،
ﻧﻮر ﺑﺨﺶ ،ﺳﯿﺪﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ۲۰۸ ،۱۱۰ ،
ﻧﻮرداﻧﺶ۱۰۴۳ ،۱۰۴ ،
ﻧﻮر ﺳﺨﻦ در وﺣﺪت۵۹ ،
ﻧﻮر )ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن(۸۹۰ ،
ﻧﻮروزی ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ۷۷۰ ،
ﻧﻮری ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ۴۳۱ ،

ﻧﻮری ،اﺷﮑﻮری۴۳۵ ،
ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۱۷۸ ،
ﻧﻮرﯾﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ،۱۷۸ ،۷۵ ،۷۳ ،۶۷ ،۵۹ ،
،۴۷۶ ،۲۱۳ ،۲۰۵ ،۲۰۱ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۸۵
۸۵۸
ﻧﻮری ﺟﻌﻔﺮ۴۴۸ ،
ﻧﻮری ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻣﺘﮑﻠﻢ۱۰۱۶ ،
ﻧﻮری ،ﺣﺴﻦ ﻧﻮری )از ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ ھﺎ( ۷۷۷
ﻧﻮری زاده ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۵۲۴ ،
ﻧﻮری ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ۱۰۱۶ ،
ﻧﻮری ،ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ،۲۷۰ ،۲۰۰ ،۱۰۵ ،۳۳ ،
۱۰۲۵ ،۱۰۱۶ ،۹۹۶ ،۸۲۴ ،۸۱۸ ،۸۰۹ ،۳۲۳
ﻧﻮری ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ۱۰۱۶ ،
ﻧﻮری ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ھﺎدی۴۴۹ ،
ﻧﻮری ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۱۰۹۰ ،
ﻧﻮری ،ھﺎدی۱۰۳۶ ،
ﻧﻮری ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ،۳۶۷ ،۳۵۶ ،۳۴۱ ،
،۷۶۹ ،۷۲۱ ،۶۵۹ ،۴۲۹ ،۴۲۲ ،۴۲۱ ،۳۹۱
۹۵۰
ﻧﻮری ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ۵۱۹ ،۴۰۱ ،۴۰۰ ،
ﻧﻮری ،ھﯿﺒﺖ اﻟﻠﻪ۷۲۲ ،
ﻧﻮری ،ﯾﺤﯿﯽ۵۳۹ ،۴۵۸ ،۳۵۵ ،۲۱۶ ،
ﻧﻮز )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(۴۵۱ ،
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۹۷ ،۹۵ ،
ﻧﻮﻏﺎن ﻣﺸﮫﺪ۳۵۷ ،
ﻧﻮﻏﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۷۲۹ ،۳۶۵ ،
ﻧﻮﻏﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی۹۶۴ ،
ﻧﮫﺎوﻧﺪ۷۴۸ ،۷۴۷ ،۲۰۹ ،۲۰۸ ،۱۵۴ ،
ﻧﮫﺎوﻧﺪﯾﺎن ،ﺳﯿﺮوس۶۱۸ ،
ﻧﮫﺎوﻧﺪی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۵۲۷ ،
ﻧﮫﺎوﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ۲۷۹ ،
ﻧﮫﺎوﻧﺪی ،ھﻮﺷﻨﮓ۸۱۳ ،
ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ۹۸۱ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ،۵۶۸ ،۳۵۷ ،۲۰۰ ،۱۷۶ ،۱۵۱ ،
۱۰۷۹ ،۹۴۲ ،۸۸۰ ،۶۸۶ ،۶۱۷ ،۶۰۰ ،۵۸۴
ﻧﮫﻀﺖ آزادی،۳۳۲ ،۲۸۸ ،۲۸۰ ،۹۸ ،۲۱ ،
،۴۸۸ ،۷۸۳ ،۴۷۸ ،۳۷۶ ،۳۶۹ ،۳۴۳ ،۳۳۶
،۴۹۸ ،۴۹۷ ،۴۹۶ ،۴۹۵ ،۴۹۲ ،۴۹۱ ،۴۹۰
،۵۱۱ ،۵۰۹ ،۵۰۸ ،۵۰۷ ،۵۰۱ ،۵۰۰ ،۴۹۹
،۷۱۲ ،۶۴۶ ،۵۸۷ ،۵۶۷ ،۵۴۶ ،۵۴۴ ،۵۱۴
۱۰۶۳ ،۹۴۰ ،۹۱۰ ،۸۴۲ ،۷۹۹ ،۷۷۱ ،۷۳۴
ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼم۸۶۸ ،۵۰۹ ،۸۰ ،۷۱ ،
ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن۴۶۱ ،
ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن۱۱۱ ،
ﻧﮫﻀﺖ اﻧﺒﯿﺎء۴۵۷ ،
ﻧﮫﻀﺖ اﯾﺮان آزاد۴۳۶ ،
ﻧﮫﻀﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد۲۴۶ ،
ﻧﮫﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ،۹۷ ،۹۳ ،
۱۱۰
ﻧﮫﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ۴۹۶ ،۴۳۶ ،
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ۶۴۷ ،
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ۸۴۰ ،۴۹۲ ،۴۸۷ ،۹۸ ،
ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ۵۲۰ ،۴۹۱ ،۴۳۹ ،۲۸۰ ،
ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﻧﺒﯿﺎء۸۴۲ ،۸۴۰ ،
ﻧﮫﻀﺖھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﻓﺮﯾﻘﺎ۱۰۰۹ ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﯿﺮازی ،ﯾﺪاﻟﻠﻪ۱۷۷ ،۱۵۹ ،
ﻧﯿﺎﯾﺶ۶۷۱ ،
ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم۸۲۳ ،
ﻧﯿﺮوی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ آﻗﺎ۴۵۹ ،
ﻧﯿﺮﯾﺰ۲۱۵ ،
ﻧﯿﺮی ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ آﻗﺎ۴۵۹ ،
ﻧﯿﺮﯾﺰ۲۱۵ ،
ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ ،ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ۴۵۱ ،
ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ۱۵۱ ،
ﻧﯿﮏ ﺳﯿﯿﺮ۸۸ ،۶۶ ،
ﻧﯿﮑﻨﺎم ،ﺣﻤﯿﺪ۷۸۹ ،۷۸۱ ،۷۷۶ ،۷۵۷ ،
ﻧﯿﮑﻨﺎم دوﻻﺑﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۲۳۴ ،

۱۳۷۳
ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۴۶۵ ،
ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺎزی۳۶۱ ،
ﻧﯿﮑﻮ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ۲۱۲ ،۱۸۳ ،
ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ۴۲۷ ،
ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ۲۳۰ ،
ﻧﯿﻮﯾﻮرک۴۵۲ ،۱۶۴ ،۱۴۳ ،۹۸ ،۴۷ ،
واﺗﯿﮑﺎن و راﯾﺶ ﺳﻮم۹۳۱ ،
واﺣﺪ ﺳﻌﯿﺪ۷۷۶ ،
واﺣﺪھﺎی ﺑﺸﺮی۸۴۸ ،
واﺣﺪی۱۱۲ ،
واﺣﺪی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ۴۳۳ ،۲۲۶ ،۱۰۳ ،
واﺣﺪی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۲۲۶ ،۱۰۳ ،
واﺣﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ،۲۲۶ ،۲۲۰ ،۱۰۳ ،
۴۷۸ ،۲۴۱ ،۲۴۰ ،۲۳۹ ،۲۳۶ ،۲۳۵ ،۲۲۸
واﺣﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ۲۳۵ ،۲۲۶ ،۱۰۳ ،
وادی اﻟﺴﻼم۴۵۶ ،
وارﺳﺘﻪ ،ﺧﺴﺮو۴۵۶ ،
واﺷﻨﮕﺘﻦ۹۸ ،
واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ اروﯾﻨﮏ۴۵۱ ،
واﺻﻒ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ۲۸۱ ،
واﻋﻆ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ۱۴۹ ،
واﻋﻆ ،ﺟﻠﯿﻞ۵۱۵ ،
واﻋﻆ ﭼﺮﻧﺪاﯾﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ،۸۵۰ ،۱۵۹ ،
۸۵۵ ،۸۵۴
واﻋﻆ دھﻨﻮی ،ﻃﯿﺒﻪ۷۵۲ ،
واﻋﻆ زاده ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ،۱۸۶ ،۳۹ : ،۳۲ ،
۴۲۱ ،۴۲۰ ،۳۳۰ ،۲۶۹ ،۲۴۱ـ،۵۱۰ ،۴۲۳
۶۵۹ ،۵۲۸
واﻋﻆ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک۸۹۱ ،
واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،ﻋﺒﺎس،۳۶۴ ،۳۶۱ ،۲۵۸ ،
۹۶۴ ،۹۶۱ ،۸۹۸ ،۸۲۵ ،۷۶۶ ،۶۵۱
واﻋﻆ ﻗﺰوﯾﻨﯽ۳۷ ،
واﻋﻈﯽ ،اﯾﻮب۳۹۷ ،

۱۳۷۴
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واﻋﻈﯽ ،ﺣﺴﻦ۷۵۱ ،۷۴۶ ،۷۴۴ ،
واﻋﻈﯽ دھﻨﻮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۷۵۲ ،
واﻓﯽ۴۵۷ ،۴۳۳ ،
واﻓﯽ ،ﻋﻠﯽ۵۲۲ ،
واﻗﻌﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب۴۵ ،
واﻗﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۶۱ ،
واﻟﮕﺮی ،ﺑﺎﻧﻮ دﮐﺘﺮ۴۵۲ ،
وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ۱۰۲۵ ،
وﺛﯿﻖ ﭘﻮر ،ھﺎﺷﻢ۶۰۸ ،۶۰۷ ،
وﺟﺪان۱۰۰۸ ،۹۴۱ ،
وﺟﺪاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۴۵۶ ،
وﺟﺪی ،ﻓﺮﯾﺪ۱۵۸ ،
وﺣﺪت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ۶۳۴ ،
وﺣﺪت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ۵۹ ،
وﺣﯿﺪ اﺧﺘﺮ۳۹۲ ،
وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ۹۲۴ ،
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی۱۰۲۱ ،
وﺣﯿﺪ ،ﻋﻼﻣﻪ۳۸۹ ،
وﺣﯿﺪی ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ۶۶۵ ،
وﺣﯿﺪی ،ﻋﻼﻣﻪ۸۱۷ ،
وﺣﯿﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ۲۶۶ ،
وﺣﯽ و ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز۴۵۷ ،
ورآﺑﺎد ﺧﻤﯿﻦ۸۵۲ ،۸۵۰ ،
وراﻣﯿﻦ۷۱۴ ،
ورداﺳﺒﯽ ،اﺑﻮذر۶۷۴ ،
ورﻧﺮ اﻧﺪه۱۰۴۰ ،
وﺷﻨﻮی ،ﺷﯿﺦ ﻗﻮام۳۴۹ ،
وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی۱۴۱ ،
وﻃﻦ اﮐﺒﺮ۱۰۰۱ ،
وﻇﺎﺋﻒ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت۴۳۵ ،
وﻇﯿﻔﻪ۱۰۴۴ ،۴۳۱ ،
وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮد در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم۹۱۴ ،
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم۳۴۹ ،

وﻋﺪه راﺳﺖ۴۴۸ ،
وﻓﺎﯾﯽ ،ﻋﺒﺎس۷۵۴ ،
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ۴۵۸ ،۳۴۹ ،
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ )آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ(۳۵۰ ،
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم۹۱۴ ،
وﻟﻒ آدﻟﺮ۲۳۳ ،
وﻟﻔﺴﻦ۸۱۰ ،
وھﺎﺑﯿﺎن۱۰۴۵ ،۱۰۱۴ ،
وھﺎﺑﯿﺖ۹۵۲ ،
وھﺎج ،اﺣﻤﺪ۴۵۸ ،
وھﺎج ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۷۵۶ ،۷۴۵ ،۴۵۸ ،
وﯾﺖ ﮐﻨﮕﮫﺎ۹۷۶ ،
وﯾﺘﻨﺎم۵۵۱ ،۵۲۳ ،
وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ۴۳۹ ،
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،
۱۰۷۴
وﯾﻞ دوراﻧﺖ۸۴۲ ،
وﯾﻦ۱۰۳۷ ،
ھﺎﺑﯿﻞ۷۰۸ ،۷۰۷ ،
ھﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ۷۵۸ ،ـ۱۰۸۱ ،۷۶۱
ھﺎرواد۸۱۲ ،۸۱۰ ،
ھﺎرون۸۹۹ ،۸۹۴ ،
ھﺎﺷﻤﯿﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ،۳۱۰ ،
۷۲۶
ھﺎﺷﻤﯿﺎن ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،اﺣﻤﺪ۶۰۸ ،
ھﺎﺷﻤﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۳۹ ،
ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،۳۵۸ ،۳۳۰ ،۳۱۰ ،۲۲۹ ،
،۴۲۶ ،۴۰۹ ،۳۹۴ ،۳۹۱ ،۳۷۹ ،۳۷۲ ،۳۶۵
۴۶۴ ،۴۳۲ ،۴۲۸ ،۴۲۷ـ،۵۰۸ ،۴۸۴ ،۴۶۹
،۵۷۹ ،۵۷۴ ،۵۷۳ ،۵۷۲ ،۵۶۸ ،۵۲۴ ،۵۲۲
،۳۴۲ ،۶۳۹ ،۶۱۷ ،۵۸۵ ،۵۸۴ ،۵۸۳ ،۵۸۲
۳۵۷ ،۳۴۴ـ،۶۶۹ ،۶۶۸ ،۶۶۶ ،۶۶۵ ،۶۶۰
،۷۶۴ ،۷۳۳ ،۷۲۶ ،۷۲۳ ،۷۲۲ ،۷۲۱ ،۷۰۸

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ
،۹۲۷ ،۸۹۹ ،۷۹۷ ،۷۸۹ ،۷۸۸ ،۷۷۰ ،۷۶۶
۱۰۸۴ ،۱۰۷۰ ،۱۰۳۷ ،۹۸۵
ھﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﮫﺪی،۱۰۶۲ ،۷۶۳ ،۷۶۲ ،۳۸۶ ،
۱۰۹۴ ،۱۰۹۳ ،۱۰۶۶
ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،اﺣﻤﺪ۶۲۵ ،
ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ،۳۵۴ ،۱۲۸ ،۱۲۲ ،
،۵۳۶ ،۵۲۳ ،۴۵۸ ،۴۲۹ ،۴۲۸ ،۳۶۱ ،۳۵۹
،۸۲۵ ،۷۶۶ ،۷۳۷ ،۷۲۲ ،۷۱۴ ،۶۶۸ ،۶۵۱
۱۰۸۶ ،۹۶۴ ،۹۶۱ ،۹۵۷ ،۹۵۵ ،۸۹۹
ھﺎﺷﻤﯽ ،ھﺎدی۱۰۹۳ ،
ھﺎﻣﺒﻮرگ۴۱۱ ،۴۱۰ ،۴۰۲ ،۱۱۷ ،
ھﺎﻧﺘﯿﮕﺘﻮن۸۱۸ ،
ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ۹۸۰ ،
ھﺎﯾﺪ ﭘﺎرک ﻟﻨﺪن۶۱۶ ،
ھﺎﯾﺪﮔﺮ۸۳۳ ،۸۳۰ ،۸۲۹ ،۸۱۷ ،۸۱۰ ،۸۰۸ ،
ھﺘﻞ ارم۴۳۳ ،
ھﺨﺎﻣﻨﺶ۲۵ ،
ھﺪاﯾﺖ ،ﺻﺎدق۸۲۶ ،۱۵۹ ،۶۹ ،
ھﺪف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ۳۵۰ ،
ھﺪﻓﯽھﺎ )دﺳﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ(۱۰۶۱ ،
ھﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ۱۸۵ ،
ھﺮات۱۰۴۵ ،
ھﺮاﮐﻠﯿﺖ۵۶۳ ،
ھﺮﻣﺰﮔﺎن۳۶۷ ،
ھﮋﺑﺮ ﯾﺰداﻧﯽ۲۱۶ ،
ھﮋﯾﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ،۲۰۷ ،۱۱۲ ،۸۹ ،۱۸ ،
۲۲۶ ،۲۲۵ ،۲۲۱
ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻢ۴۱۸ ،
ھﺸﺘﺮودی ،ﺟﻮاد۴۴۵ ،
ھﺸﺘﺮودی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد۴۵۸ ،۴۴۶ ،
ھﻔﺖ اﺧﺘﺮ۸۵۰ ،
ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل۵۱ ،
ھﮑﺘﻮر ﺑﻮﻟﯿﺘﻮ۴۴۵ ،
ھﮕﻞ۵۵۸ ،

۱۳۷۵
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روز،
۵۱۷
ھﻤﺎﯾﻮن۹۰۹ ،۳۷ ،
ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر۵۱ ،
ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ۱۰۳۵ ،
ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ۷۱۹ ،۶۷۵ ،۶۶۷ ،۶۵۵ ،
ھﻤﺎﯾﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ۷۲۰ ،
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ۹۸۷ ،
ھﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻮی از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم۸۵۵ ،
ھﻤﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ۷۵۵ ،
ھﻤﺨﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮏ و اﺳﻼم۵۱۹ ،
ھﻤﺪان،۸۹۷ ،۶۴۸ ،۴۳۱ ،۲۲۱ ،۶۳ ،۳۹ ،
۱۰۷۰
ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ۱۳۲ ،
ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ۳۱۱ ،
ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﻣﻼﻋﻠﯽ۳۶۶ ،
ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا۳۷۸ ،
ھﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ۹۴۷ ،
ھﻨﺎوﯾﺪی ،ھﻮﺷﻨﮓ ﺧﺎن۸۲۰ ،
ھﻨﺪ۷۴ ،۴۰ ،ـ،۴۳۸ ،۱۸۷ ،۱۶۶ ،۱۶۳ ،۷۶
۱۰۴۷ ،۹۷۱ ،۹۰۲ ،۸۱۲ ،۵۲۲ ،۵۱۹ ،۳۶۴
ھﻨﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ۹۵۳ ،
ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ال ﻋﺎد۴۶۸ ،
ھﻮاﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ۷۵۷ ،۷۵۶ ،
ھﻮدﺷﺘﯿﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۶۰۸ ،۵۹۵ ،
ھﻮﺳﺘﻮن ﺳﻤﯿﺖ۴۵۱ ،
ھﻮﯾﺪا۹۱۲ ،۲۷۵ ،۲۱۶ ،۱۳۱ ،
ھﯿﺌﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﻮن ﺑﻮد۴۶۹ ،
ھﯿﺌﺖ اﻧﺼﺎر اﻟﺤﺴﯿﻦ۴۶۹ ،
ھﯿﺌﺖ ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ۴۶۲ ،
ھﯿﺌﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ۸۶۰ ،۱۰۷ ،۴۱ ،
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن،۱۳۱ ،۱۲۹ ،۸۸ ،۸۶ ،
۲۰۹

۱۳۷۶

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﮫﺮان۳۶۸ ،
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه۱۳۲ ،
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن۱۵۳ ،
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﮫﺎن۱۳۰ ،
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺮﺑﻼ۲۲۱ ،
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺮﻣﺎن۱۲۹ ،
ھﯿﺌﺖ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ۲۱۸ ،
ھﯿﺌﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺼﺎر اﻟﻘﺮآن۴۶۹ ،
ھﯿﺌﺖ ﻣﺘﻮﺳﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﮫﺎرده ﻣﻌﺼﻮم۷۵۵ ،
ھﯿﺌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻠﯿﻮن اﺻﻔﮫﺎن۱۳۲ ،
ھﯿﺌﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﻞ۱۲۷ ،
ھﯿﺌﺖ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ۷۷۲ ،۴۶۴ ،۳۶۹ ،۲۴۵ ،
ھﯿﺄت ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی۱۰۸ ،
ھﯿﺄت ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی۱۰۸ ،
ھﯿﺄت اﺗﺤﺎدﯾﻪ روﺣﺎﻧﯽ۱۳۹ ،
ھﯿﺄت ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮم۴۷۰ ،
ھﯿﺄت ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺣﻮزه۳۹۶ ،
ھﯿﺄتھﺎی ﻣﺆﺗﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺸﮫﺪ(۵۲۸ ،
ھﯿﺮﺑﺪ )ﻗﻠﻤﺪاران( ۱۰۴۲
ھﯿﮑﻞ ،ﺣﺴﻨﯿﻦ۸۴۰ ،۱۶۴ ،
ھﯿﻮی ،ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ۱۹۵ ،۱۷۷ ،
ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻦ راه۱۰۰۸ ،
ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر۲۸۰ ،
ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ۹۳۴ ،
ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ زﻧﺪه ﯾﺎد اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺣﺎﺋﺮی،
۹۸۶
ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎﻟﮕﺮد ھﺠﺮت و ﺷﮫﺎدت اﺑﻮذر زﻣﺎن
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ۹۶۶ ،
ﯾﺎد و ﯾﺎدآوران۹۹۸ ،
ﯾﺎدی از ﯾﺎر۱۰۴۶ ،
ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک۱۰۸۷ ،
ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت۸۴۹ ،

ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ۳۶۰ ،
ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ،ﮐﻤﺎل۷۸۷ ،۷۷۷ ،۷۷۶ ،
ﯾﺜﺮﺑﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۳۲۳ ،
ﯾﺰداﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ۶۲۶ ،
ﯾﺰد،۶۲۱ ،۳۱۷ ،۲۱۳ ،۲۱۲ ،۱۵۶ ،۳۴ ،
،۱۰۴۱ ،۱۰۴۰ ،۱۰۳۷ ،۹۶۱ ،۹۰۱ ،۷۴۳
۱۰۵۰
ﯾﺰداﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ۶۰۸ ،
ﯾﺰداﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ۲۸ ،
ﯾﺰداﻧﯽ ،ھﮋﺑﺮ۵۲۶ ،۲۹۳ ،
ﯾﺰدی ،اﺑﺮاھﯿﻢ،۴۹۳ ،۲۰۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۹۵ ،
،۸۰۰ ،۶۹۶ ،۶۳۰ ،۶۲۳ ،۴۹۹ ،۴۹۸ ،۴۹۷
۱۰۷۰ ،۱۰۶۳ ،۸۴۷
ﯾﺰدی ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ۸۸۲ ،۸۸۱ ،
ﯾﺰدی زاده۴۶۵ ،
ﯾﺰدی ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۳۳ ،
ﯾﺰدی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ۱۰۱۶ ،۲۶۳ ،۲۳۷ ،
ﯾﺰدی ،ﮐﺎﻇﻢ۶۶۶ ،۶۶۵ ،۴۵۴ ،۴۵۳ ،۹۶ ،
ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ،۴۳۳ ،۴۳۰ ،۴۲۰ ،۳۶۷ ،۳۵۹ ،
۱۰۹۱ ،۹۶۸ ،۹۶۱ ،۷۴۸ ،۷۷۱ ،۷۱۴ ،۵۷۳
ﯾﺰﯾﺪ۸۸۷ ،۷۱۴ ،۶۱۴ ،۲۹۸ ،
ﯾﺰﯾﺪﯾﻪ ﺿﺎﻟﻪ۹۱۸ ،
ﯾﻌﻘﻮب÷۷۸۳ ،
ﯾﻘﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۶۳۳ ،۵۹۴ ،
ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه درس زﻧﺪﮔﯽ۹۴۸ ،
ﯾﻮﺳﻒ زاده ،ﯾﻌﻘﻮب۱۷۹ ،
ﯾﻮﺳﻒ÷۷۸۳ ،
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ۵۲۱ ،
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،دﺷﺘﯽ۴۱۴ ،
ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ ،وﻟﯽ اﻟﻠﻪ۱۹۵ ،۷۳ ،
ﯾﻮﻧﺴﯽ ،ﻋﻠﯽ۷۶۱ ،

