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 همسئل انيب

 پس اًغالب يانقلاب تحول .است بوده رياخ قرن چند يط جوامع در تحول يهاوهيش نيترعمده از انقلاب

 ترشگســ حاکم، طيشــرا از قيعم يتينارضــا با و وندديپيم وقوع به يرانقلابيغ تحول شــکســت از

 ارکتمش گر،جيبس ياجتماع و ياسيس يسـاختارها وجود انقلاب، هيروح ديتشـد د،يجد يهايدئولوژيا

 يامنهپردا مناقشات معمولاً .است همراه نيشيپ نظام يجا به ديجد ياسيسـ نظام ينيجانشـ و يمردم

 وجود هب يانقلاب تحول جينتا و تيماه ند،يفرا علل، نييتب باب در ياجتماع علوم نيمتفکر انيم

 يبرجا عمل و هينظر ســـاحت دو هر در که يآثار و تياهم فراخور به کي هر هاانقلاب .ديآيم

 .اندبوده يدانشگاه يهاپژوهش و مطالعات موضوع اند،گذاشته

ــلام انقلاب ــتميب قرن يهاانقلاب نيتربزرگ از يکي ياس  و خلدا در يميعظ يامدهايپ و بود س

 را رانمتفک تا ناظران از همه يشگفت که يانقلاب .گذاشت يبرجا عمل و هينظر سـاحت در زين و خارج

 يهژمون که يعصــر در .داد خاتمه ايدن در يپادشــاه ينهادها نيترکهن از يکي عمر به و ختيبرانگ

 رانده ياگوشه به و زده کنار ياجتماع تحولات صحنه از را مذهب يروين عملاً سميسـکولار و تهيمدرن

 ياماســل انقلاب .بود مذهب يهاآموزه آن شــرانيپ يروين که وســتيپ وقوع به رانيا در يانقلاب بود،

 اتينظر يبرخ بيترت نيبد و شود انينما انقلاب يشـناسجامعه اتينظر يبرخ يتنگناها تا شـد باعث

 .ديگرد ياساس ليتعد و جرح دچار گريد يادسته و شد باطل

 يدانشــگاه و يعلم يفضــا در هنوز آن جينتا و نديفرآ ت،يماه ،ييچرا ،ياســلام انقلاب از بحث

 ابعاد ييبازنما و يبازخوان م،يهست انقلاب وقوع سال نيچهلم آسـتانه در که اکنون .دارد يخاصـ رونق

 فهم در را ما سازد،يم ترروشـن را يکنون نسـل يخيتار درک آنکه ضـمن داديرو نيا نهان و آشـکار

 .رسانديم ياري يآت يروندها و يکنون وضع

 از يبرخ افکار و آرا ،ياسلام انقلاب درباره موجود اتيادب مرور با تا شـوديم تلاش پژوهش نيا در

 يليحلت يچارچوب تينها در و رديگ قرار يابيارز و يبررســ مورد حوزه نيا ســندگانينو و پردازانهينظر

 اي يتيعلتک کرديرو برحسب است يگفتن .گردد ارائه 9901 سـال يانقلاب تحول ينظر حيتوضـ يبرا

ــ را انقلاب درباره موجود آثار توانيم يتيچندعل  افتيهر ليذ در و يتيعلتک کرديرو در .کرد ميتقس

 ونيهما يمحمدعل و پسران هاشم محمد اسکاچپول، تدا ،يلون روبرت از توانيم ياجتماع ـ ياقتصاد

 در ارسا،پ ثاقيم و نيگر جرالد هورکارد، برنارد ان،يآبراهام رواندي از ياسيس افتيره ليذ در ان،يکاتوز

ــتيکر گارد،يد ريپ ژان از يفرهنگ افتيره ليذ ــع الگار، حامد برومبرژه، انيس  يلع رارجمند،يام ديس

 در .برد نام يريمشــ فرخ و سيزون نيمارو از شــناســانهروان افتيره ليذ در و يعشــق يليل و يدوان
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 کليما و يديهال فرد فوران، جان ،يکد يکين مثل يســندگانينو آثار هم يتيچندعل کرديرو چارچوب

 و مک که ياسلام انقلاب پردازهينظر و سـندهينو چند يهادگاهيد به ادامه در .خورديم چشـم به شـريف

 .شوديم پرداخته هستند، بالا يهايبنددسته از يکي به متعلق شيب

 فوران جان .1

 از پس يهاسال تا هيصـفو از رانيا ياجتماع تحولات خيتار شـکننده؛ مقاومت» خود؛ کتاب در فوران

 او .کند ارائه انيرانيا ياجتماع يهازشيخ و هااميق از عام ييالگو که اســت آن يپ در ،«رانيا انقلاب

 ياسيس معلو توسعه، يشناسجامعه ،يشناسجامعه از يعناصر يريکارگبه با و يارشـته نيب يمنظر از

 ،ياخلد توسعه يالگوها با يخارج يساختارها متقابل کنش براساس تا کوشـديم ياسـيسـ فرهنگ و

 يکيلکتايد مدل .بکشــد ريتصــو به يرانيا جامعه در ياجتماع يدگرگون يچگونگ از قيدق ينييتب

 و يشکر )کشاورز است نيوالرشـتا يجهان نظام هينظر از منبعث فوران، يخارج و يداخل يسـاختارها

 سوم جهان يکشـورها در وابسـته توسـعه شيدايپ شـاهد ه،ينظر نيا طبق بر .(44 :9911 همکاران،

 .هاستتيمحدود بروز و ياجتماع يهابيآس با ملازم هاشاخص در رشد ينوع از يحاک که ميهست

 لازم ياجتماع نظم تحقق يبرا را ســرکوبگر دولت وجود وابســته، توســعه از يينما ارائه با فوران

 ياسيس فرهنگ وجود و يداخل اقتصاد زوال ،يجهان نظام در شيگشا با عوامل نيا بيترک .شـمرديم

 در ديبا زين را رانيا انقلاب قيعم ســاختار که اســت آن بر او .اســت انقلاب بروز ســازنهيزم مخالفان

ــعه يالگوها يعال نمونه که يرانيا جامعه 9111 تا 9141 تحولات ــته توس  طبقات يگريباز با وابس

 يبررســ مورد بود، کايآمر متحده الاتيا يرهبر به يخارج يهاقدرت و دولت يهااســتيســ مختلف،

 قلمرو و رانيا جامعه از يمجدد ريتفســ فوران، هدف يکل طور به .(921 :9912 )فوران، داد قرار

 ينيکرمتف جمله از او .است تحولات تکرارشونده يالگو کشف منظور به درازمدتش ياجتماع زاتيتجه

 را (ي/عملي)ذهن ياســيســ اقدام و گنجانديم انقلاب هينظر متن در را يدئولوژيا و فرهنگ که اســت

 جهو نيا .کنديم قلمداد (يني)ع ياقتصــاد طيشــرا و (ي)ذهن يفرهنگ يريگجهت بيترک محصــول

 .شوديم مطرح يبستر نيچن در زين رانيا انقلاب از فوران يادراک چارچوب .اوست کار برجسته

ـــ ساختار کيالکتيد ينوع بر يمتک فوران يشناسروش که آنجا از  را رانيا انقلاب است، کارگزار ـ

 برداشت .دانديم يشهر و يمردم و چندطبقه يائتلاف ران،يا رياخ ساله 211 يهاجنبش تمام همچون

 مشکلات مدهع علت کايآمر و يپهلو ميرژ که بود نيا يستيوناليناس و يستيمارکس ،ياسلام يهاگروه

ـــ 11 سال در گسترده ائتلاف کي جاديا امکان بيترت نيبد .اندرانيا  هنگام آن در .آمد ديپد 9111 ـ

 امنظ فشــار از شــاه با کارتر زيآمابهام و دوپهلو روابط و بود ياقتصــاد افت دچار يداخل نظر از رانيا
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 انقلاب از توانيم که ييهادرس از يکي او، نظر به .(094 :9912 )فوران، کاســتيم رانيا بر يجهان

 قتصادا و فرهنگ ،ينيع طيشرا ،يذهن عامل دولت، ،ياجتماع سـاختار به برابر توجه ازين گرفت، رانيا

 .(909 :9912 )فوران، است ياسيس

 اسکاچپول تدا .2

 جيبس با رانيا يشهر تيجمع داشتند، را آن انجام يايرؤ هاسال يغرب يهاستياليسـوسـ که را آنچه

 نداد، رخ رانيا مردم انقلاب .دادند انجام يستياليامپر و فاسد سلطنت هيعل ريفراگ جنبش کي در شـدن

ــجم و آگاهانه ياگونه به بلکه ــرنگون يعني نيآغاز مرحله در ژهيو به منس ــاه ميرژ يس ــ جاديا» ش  «دش

(Skocpol, 1982: 267). تا هک يکســ اســت؛ رانيا انقلاب از اســکاچپول تدا برجســته، متفکر تيروا نيا 

 .اندتهنداخين راه به يانقلاب افراد اي و آگاه کارگزاران را يانقلاب چيه بود معتقد جد به نيا از شيپ

ــکاچپول ــان ،«ياجتماع يهاانقلاب و هادولت» کتاب در اس ــول را هاانقلاب که را يکس  محص

ــتند،يم ياتوده و يانقلاب ياجتماع يهاجنبش ــماتت مورد دانس  ياهدگيد بر هيتک با و داده قرار ش

 .«دهنديم رخ بلکه شوند،ينم جاديا هاانقلاب» که بود شده يمدع پسيليف وندل از نقل به و يساختار

 يهاينيبشيپ که است ياجتماع انقلاب ينوع رانيا انقلاب که رديپذيم ياساس يدنظريتجد با حالا اما

 زعم به .است دهيکش چالش به را نيچ و هيروس فرانسه، يهاانقلاب يخيتار ـ ياسهيمقا يبررس در او

 رد موجود يعلّ باتيترت از ديشــد انحراف کي رانيا انقلاب وقوع که ســتين يپرســشــ چيه يجا او

 ياورناب ديشــا و يشــگفت با که کنديم اذعان اســکاچپول .ديآيم شــماربه فوق گانه ســه يهاانقلاب

 داشته دوجو خيتار طول در انقلاب کي تنها اگر» :سدينويم او .اسـت بوده رانيا انقلاب عيوقا گرنظاره

 «جاديا» يميقد نظام يسرنگون هدف با ياتوده ياجتماع جنبش کي لهيوس به آگاهانه ياگونه به که

 حداقل را او نيشيپ هينظر ياسلام انقلاب .«بود شاه هيعل رانيا انقلاب انقلاب، آن شکيب باشـد، شـده

 و يشانيپر جامعه، يختگيگس ع،يسر ينوساز محصول رانيا انقلاب .9 :ديکشـ چالش به نهيزم سـه در

 دســتگاه ها،انقلاب خيتار قواعد از آشــکار يانحراف در .2 بود، راتييتغ ســرعت از يعموم يتينارضــا

 ملاًکا ،يخارج جنگ کي در ينظام شکست اي خارج از فشار تحمل بدون شـاه مدرن يتيامن و ينظام

 ياجتماع جنبش لهيوس به آگاهانه انقلاب نيا .9 و شدند غرق ياتوده جنبش در و دادند نشان ناکارآمد

 اســلام و ريرانت دولت» مقاله در اســکاچپول .(,Skocpol 1982: 265-268) ديرســ ثمر به ياتوده

 ديعقا نظام ،ياسلام انقلاب از متأثر ياحتمال نقش از خود درک تا دارد تلاش 7«رانيا انقلاب در يعيشـ

                                                                        

9. Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution. 



     17    چارچوب تحليلي انقلاب اسلامي؛ الگوي مفهومي چندعليتي

49 

 

 وامعج ر،يرانت خودکامه دولت او .سازد پررنگ را ياسيس اقدام يريگشکل در يفرهنگ يهابرداشـت و

 رد اثرگذار و مهم عوامل را يعيشــ اسـلام زين و ياســيســ مقاومت خاســتگاه و گاهيپا مثابه به يشـهر

 .کنديم يمعرف رانيا انقلاب شيدايپ

 يکد يکين .3

 ليدل هب» که ديگويم يکد يکين ران،يا در ياسلام انقلاب از قبل دهه کي حدود يعني 9141 سال در

 تا کيائل تيترب و ميتعل رشــدنيفراگ و يبوروکراســ گســترش ارتش، و دولت قدرت توســعه اســتمرار

 اما .«داد خواهد ادامه کاهش روبه روند به رياخ قرن مين همچون رانيا در علما قدرت روستاها، اعماق

 يکد د،يدرنورد را رانيا ياسلام يدئولوژيا با و علما يرهبر به يانقلاب بعد سال 91 حدود که يهنگام

 .(990 ـ 94 :9919 )خرمشاد، «لرزاند» را جهان که دينام يانقلاب را آن

 يفرهنگ اي ياقتصاد ،ياسيس عامل کي به را رانيا انقلاب که است يمحققان جمله از يکد يکين

ــت معتقد و دهدينم ليتقل  دفاق يکد ليتحل هرچند .بود هانيا همه از يامجموعه رانيا انقلاب اس

ـــ يفيتوصــ روش و يتيچندعل افتيره با اما اســت، ينظر مدون چارچوب کي  حيتشــر به يخيتار ـ

 کنديم مطرح را ياساس پرسش نيا «رانيا شدن يانقلاب ييچرا» مقاله در او .پردازديم رانيا تحولات

 ياسلام يکشورها از ياريبس به نسبت که است کرده زيخانقلاب يحد به را رانيا ياتيخصوص چه که

 :شمرديبرم را عوامل دسته دو او پاسـخ، در دارد؟ يشـتريب يهاشـورش و هاانقلاب ،يسـوم جهان اي

 کي نيســنگ تهاجم برابر در نهيريد يفرهنگ يهاتيهو .9 شــامل فرد به منحصــر عوامل نخســت

 نييآ در شــهير که شــر و ريخ تيثنو به اعتقاد بر يمبن يرانيا يفرهنگ تيماه .2 ،يغرب ســتياليامپر

ــت ــ و يمانو ،يزرتش ــ يعلما ژهيو نقش .9 و دارد يعيش ــتقلال از که يرانيا يعيش  يمال و ينهاد اس

 يرآمدهاد و هاقدرت به رانيا حکام نيســنگ هيتک به زين فرد به رمنحصــريغ عوامل جمله از .بودند برخوردار

 .(229 ـ 92 :9911 ،ي)کد کنديم اشاره ياقتصاد خاص تيوضع و کسوي از يخارج

ــرا با را سيويد مزيج به متعلق يج يمنحن يتئور يکد ــلام انقلاب از شيپ طيش  ههد در ياس

ــو به» مقاله در سيويد .دهديم مطابقت آمده شيپ ياقتصــاد يهابحران و 9111  هينظر کي يس

 توســـعه يطولان دوره کي از بعد که وندنديپيم وقوع به يزمان هاانقلاب :ديگويم 7«انقلاب درباره

 .(Davies, 1962: 5) شوديم داريپد عقبگرد زيت و تند و مدتکوتاه دوره کي ،ياجتماع و ياقتصاد

 ازاتيامت جهت به کارگران يسرخوردگ از جامعه آحاد نيب در يتينارضـا ييدايپ روند حيتوضـ در يکد

                                                                        

9. Toward a theory of revolution. 
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 و بالادســت و متوســط برخوردار نســبتاً و ديجد طبقات يناخشــنود ثروتمندان، و انيخارج رشــد روبه

 ادي يسايسـ مشـارکت نديفرآ از تشـانيمحروم و حکومت آمرانه و مسـتبدانه رفتار از ثروتمند انيبازار

 ملاًع خودکامه حکومت از ديجد متوسط تا يشـهر يفقرا مختلف طبقات خشـم که کنديم عنوان و کنديم

 به ازگشــتب خواســت و شــدن يغرب يبرا انهيگراچپ اي يبراليل ليتما :افتي يتجل ياصــل يدئولوژيا دو در

 .(910 ـ 1 :9911 ،ي)کد بود دوم يدئولوژيا با غلبه تاًينها که ينيخم اللهتيآ توسط لياص اسلامِ

 سيزون نيمارو .4

 از يانبوه يحاو که «شاهانه شکست» کتاب در يو .است شاه شـخص س،يزون نيمارو توجه کانون

 يتيشــخصــ ابعاد در کنکاش به يروانشــناخت منظر از اســت، رانيا خيتار به مربوط مدارک و اســناد

 زيچ چيه رانيا انقلاب در .کنديم جستجو شاه تيشخص در را انقلاب علت و پردازديم محمدرضـاشاه

ـــت وجود امکان نيا .شيامدهايپ نه و بود شـــده مقدر آن زمان نه .نبود ريناپذاجتناب  که داش

 اصلاحات با 9901 سال از قبل هامدت توانستيم شاه .بخورد رقم رانيا يبرا يگريد يهاسـرنوشت

 9901 سال در که يهنگام اي سـازد؛ برطرف را مخالف عمده يهاگروه يتينارضـا ،يجد کيدموکرات

 همچنان را قدرت عمده، ينظام ســرکوب کي با توانســتيم او شــد، ليتبد انقلاب کي به تظاهرات

 رتصو به اما کرد، را کارها نيا همه ترقيدق عبارت به .نکرد را کارها نيا از کي چيه او اما .کند حفظ

 يبررس قيطر از توانيم را کردن عمل قاطع و کردن عمل در تيموفق عدم نيا .رمؤثريغ و کاره مهين

 از که او حکومت وهيش و شاه تيشخص که است آن سيزون استدلال .داد حيتوض شاه خود تيشـخصـ

 افتاد اتفاق ليدل نيا به انقلاب .است بوده او با مخالفت آغاز ياصل علت گرفت،يم نشأت تشيشخص

 که کرد عمل ياوهيش به شاه ،9141 دهه يهاسال شتريب و 9111 دهه يهاسال سـراسر در که

 و ندارد را هاآن بر ييفرمانروا تيصلاح او که شدند متقاعد رانيا مردم از يشـتريب چه هر تعداد

 .(9 ـ 4 :9911 س،ي)زون است داده دست از را خود تيمشروع تخت و تاج بر شيادعا

 و گرانيد که يشيستا :داشت هيتک يروان تيحما ياصل منبع چهار بر خود يزندگ سراسر در شـاه

 از يچککو گروه از که يروان يروين آن کردند؛يم او نثار رانيا مردم يعني اشياصل نيمخاطب ژهيو به

 مراقب يپروردگار به خود، عمر يهاسال تمام در او نيهمچن کرد؛يم افتيدر خود يشخص دوسـتان

 هب سرانجام و بود کرده مقدر ياله تيمأمور کي انجام در را او تيموفق که داشـت اعتقاد نگهدارنده و

 ،يروان رهيذخ چهار نيا از اســتعاره با او .کرديم هيتک متحده الاتيا با خود ياســيســ مهم مناســبات

ــته و يانفعال ارزش،يب يهاجنبه ــخصــ وابس  منابع همه 9111 دهه در اما .کرديم دور را خود تيش

 .(991 :9911 س،ي)زون بود دهيفروپاش او قدرت يبانيپشت
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 انيآبراهام رواندي .5

 درشــ در را ســوم جهان در بحران يهاشــهير که اســت نگتونيهانت هينظر از متأثر انيآبراهام کرديرو

 و 19 :9919 )خرمشــاد، کنديم يابيارز ياســيســ توســعه برخلاف ياقتصــاد توســعه عيســر

Abrahamian, 1980). ــرح ،«انقلاب دو نيب رانيا» خود؛ پرنفوذ اثر در انيآبراهام ــل ش  از يمفص

 ياسيس حوزه يافتگينتوسعه و ياقتصاد حوزه توسعه در يپهلو يرفتار توازن عدم تيفيک و يچگونگ

 رد کرد، ينوساز ياجتماع ـ ياقتصاد حوزه در شاه که بود نيا انقلاب وقوع علت يو زعم به .دهديم

 يعني رگيد حوزه در نتوانســت اما داد، گســترش را يصــنعت کارگر طبقه و ديجد متوســط طبقه جهينت

ــ حوزه ــيس ــاز ياس ــاختار و حکومت ونددهندهيپ يهاحلقه ،يناتوان نيا و دينما ينوس  ار ياجتماع س

 و حاکم يهاگروه نيب شــکاف بســت، را مردم و ياســيســ نظام انيم يارتباط يهاراه کرد، فرســوده

 شتهگذ در که را ياندک يارتباط يهاپل نکهيا همه از ترمهم و کرد شـتريب را مدرن ياجتماع يروهاين

 .اختس رانيو بود، ينيد مراجع و بازار ژهيو به يسـنت ياجتماع يروهاين با ياسـيسـ نهاد ونددهندهيپ

 و هادهان در ستيبايم بود، آمده ديپد شاه ياجتماع ـ ياقتصاد يهابرنامه با که يديجد متوسط طبقه

 .سازد ايهم را امر نيا تحقق يبرا لازم بستر نتوانست شاه اما شدند،يم جذب ياسيس مشـارکت نديفرا

ـــ ياقتصـاد نظام انيم شـکاف ،9904 سـال در بيترت نيبد  ياسيس نظام و افتهي توسعه ياجتماع ـ

 .سازد ياشمتل را ميرژ کل توانستيم ياقتصاد بحران کي تنها که بود ضيعر آنچنان افتهين توسـعه

 داد رخ اهمگونن توسعه سبب به بلکه ،يافتگينتوسعه نه و حد از شيب توسـعه ليدل به نه انقلاب، پس

 .(024 ـ 20 :9911 ان،ي)آبراهام

 انيکاتوز يمحمدعل .6

ـــو به مقاله در انيـکـاتوز  و يعموم هينظر هرگونه وجود ،يرانيا يهاانقلاب يعموم هينظر يس

 يبرا لانک ييالگو تا است آن يپ در حال نيا با کند؛يم رد را هاانقلاب نييتب و هيتوج در جهانشـمول

 را 01 انقلاب و تيمشــروط انقلاب او .دينما ميترســ رانيا خيتار يمردم يهاجنبش و هااميق يبررســ

 يتسن يهااميق يهايژگيو هاانقلاب نيا يدو هر :کنديم اضافه و دانديم هااميق همان يمنطق امتداد

 ـ افرمانرو شخص يعني ـ دولت شده که متيق هر به خواستنديم دو هر رايز داشتند؛ خود در را رانيا

 جامعه اتطبق از کي چيه و بودند برخوردار ياسيسـ جامعه کل يبانيپشـت از باًيتقر دو هر .براندازند را

 اي ياجتماع گاهيپا فاقد يپهلو ميرژ ان،يکاتوز دهيعق به .(44 :9914 ان،ي)کاتوز ســتادينا هاآن برابر در

 قهطب چيه اما کنند، يبرداربهره ميرژ ازاتيامت از دنديکوشــيم طبقات همه گرچه و بوده يطبقات

ــتبداد دولت ان،يکاتوز ينظر يالگو در .دانســتينم خود ندهينما و خود از را ميرژ ياجتماع  و ياس
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 يانيبن کيالکتيد تجسم و سکه کي يرو دو ـ نافرمان جامعه و تيمسئوليب حکومت ـ خودسر جامعه

 است بداداست و آشوب استبداد، از يطولان و وبيمع يکليس شيدايپ آن محصول که اسـت رانيا خيتار

 .دکر فهم منظومه نيا درون در ديبا هم را ياسلام انقلاب از انيکاتوز ريتفس .(91 :9911 ان،ي)کاتوز

 يپهلو عصر ينحکمرا تيفيک بلکه مخالفان يکنشگر نه لشيتحل ثقل نقطه که انيکاتوز نگاه از

ـــ ياجتماع دوره دو انيپا گرنشان 01 سال انقلاب است،  يکودتا با که يطولان يادوره بود؛ يخيتار ـ

 تيحاکم و فترت سال 92 رضاشاه، ستيمدرنشبه استبداد سقوط و ظهور به و شد شروع 9211 سـال

 بر يمتک ستيمدرنشبه استبداد سال 90 و (9992 ـــ 42) يکتاتوريد دهه کي (،9921 ـــ 92) دوگانه

 نفت متيق انفجار با د،يآغاز 9942 سال در شاه ضدانقلاب حرکت با که کوتاه يادوره و د؛يانجام نفت

 ان،ياتوز)ک افتي انيپا بشر خيتار يهاانقلاب نيبزرگتر از يکي با و ديرسـ خود اوج به 9902 سـال در

ــروع با ان،يکاتوز اعتقاد به .(211 :9910 ــتبداد ش ــاه ينفت اس ــاش ــال از محمدرض  که بود 9942 س

 افتي شيافزا ينفت يدرآمدها شد، سرکوب مردم اميق خورد، شکست کارمحافظه و يسنت ونيسـياپوز

 ،ينفت يدرآمدها به ميرژ روزافزون يوابستگ .ديفروپاش يارضـ اصـلاحات با مالکان ياقتصـاد انيبن و

 جامعه، از لتدو ندهيفزا استقلال .نمود تيتقو را حاکم استبداد و کرد ديتشد را اشيطبقاتفوق خصلت

 ييوانات گريد که کرد ريپذبيآســ و شــکننده ياگونه به را دولت ،ياجتماع شــئون و طبقات ها،گروه

 .نداشت را مردم اميق برابر در مت.مقا

 يعشق يليل .7

 عامه ذهبم (،يفقه و ينهاد نه )و يعرفان عيتش شرط سه با ونديپ در رانيا انقلاب است معتقد يعشق

 سم(ياليامپر با تيضد استقلال، ،يرانيا تي)هو يمل تيموجود مسئله و کربلا( با رابطه و ائمه به )عشق

ـــ يگريديها يريتفس بر يمبتن ديبا را ياسـلام انقلاب از يعشـق نييتب .وسـتيپ وقوع به  از يکُربن ـ

 ستانيکر فتهگ به .دانست يرانيا جامعه يعيش سنت و يمذهب يبسـترها بر هيتک با و انقلاب يدادگيرو

 بود دهيامن ياســيســ تيمعنو را آن انهيشـگويپ فوکو که اســت يزيچ همان قيتعم ريمســ در يعشــق ژامبه،

 خود دارد تلاش ،«رانيا و عهيش امام، :هازمان انيم يزمان» خود متفاوت اثر در يعشق .(29 :9910 ،ي)عشـق

 .است ستهنش گوش به را انقلاب حادثه که کند تجسم ياشـنونده گاهيجا در که منتقد، اي مدافع مقام در نه را

 .ديگويم سخن حادثه نکهيا به باور آن و است شرط کي متضمن شنود نيا

ـــ يعيش ريتفس در يعشـق  در را ودخ يوقت رانيا که است آن بر رانيا انقلاب از خود يکيزيمتاف ـ

 يدعوا با ولدت بدو از رايز است؛ ياسيس عيتش .ديد خواهد عيتش نشـان با را شيخو درواقع ند،يبب نهييآ

 امکان يايدن از است؛ کار در زمان امام ينامرئ حضور و است خورده ونديپ امبريپ ينيجانش تيمشـروع
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 رب انقلاب .دوزديم چشــم شــود، جاديا جهان نيهم قلب از ديبا که يگريد يايدن به و تابديبرم يرو

ــ 01 :9910 ،ي)عشق شد ريپذامکان داشت، خود در يمل و يوجود تيذهن از عيتش آنچه هيپا  .(941 ـ

ــلام انقلاب دهيپد نييتب در يذهن امکانات به توجه يعشــق ابتکار  نيا رد او يمرکز دال .اســت ياس

 هم به او در معشوق و عاشق و داشته وساطت شأن که اسـت عهيشـ قاموس در امام مفهوم کوشـش،

 .دارد قرار ملکوت اي مثال عالم در ملاقات گاهيجا و واسط مکان رسند؛يم

 نيا ينيخم تياهم :ســدينويم و کنديم فيتعر فوق امتداد در را ينيخم امام يرهبر تيموقع او

ــاخت؛ ريپذامکان را رفتن فراتر که بود ــزاوار را او که يعمل س  نديگويم غرب در ... .کرد امام نام س

 کرده اديپ را جرأتش ما که اســت يزيچ يوانگيد اما ،«اندافتاده راه وانهيد کي دنبال به متعصــبان»

 نام و دانديم زمان از گسست را رانيا انقلاب يهايژگيو از يکي يعشـق .(44 :9910 ،ي)عشـق ميبود

ــاً .رديگيم وام آن از را خود کتاب ــاس  قرار يتجرب جهان يعلّ نظم از خارج که ييدادهايرو تمام اس

 .هازمان انيم يزمان آورند؛يم وجود به را خود خاص يوجود زمان دارند،

 عيشت يخيتار و يعرفان يهاشهير با آن نسبت و انقلاب وقوع ييچرا از خود يبندجمع در يعشق

 همراه دند،بو بزرگ فاتحان که خود اجداد يبزرگ با نتوانسـت يملت چرا که کنديم اضـافه را نکته نيا

 نوزدهم قرن در که وينيدوگب کنت گردد؟ آوازهم کربلا نيخون شکست با خواسـتيم برعکس و شـود

 خوب افت،ييم را شــده مثله رانيا )ع(نيحســ امام چهره در و ســتينگريم هاهيتعز از ياصــحنه به

 داخ محبوب اما ده،يبر ســر و دهيکشــ رنج شــده، کشــته رانيا کند؛ درک را انقلاب نيا توانســتيم

 .(19 ـ 10 :9910 ،ي)عشق

 ياسلام انقلاب نييتب يبرا يليتحل يچارچوب

ــلام انقلاب حوزه ينظر اتيادب بر يمرور تا ميکرد تلاش قبل بخش در ــته ياس ــ داش  نيب از .ميباش

 قلابان گر،يد ياجتماع دهيپد هر مانند .ميکرد مطرح فشرده صـورت به را يبرخ موجود متنوع اتينظر

 .شــوديم ييبازنما آن از ييهاجنبه تنها رد،يگيم قرار کيتئور مطالعه موضــوع که آنگاه زين ياســلام

 ره که ماننديم ينورافکن همچون و دهنديم نشــان را تيواقع از يبخشــ هرکدام انقلاب يهايتئور

ــه بر کي  از يادهکنن قانع و مقبول تيروا ييتنها به چکداميه .اندازنديم ييپرتو دهيپد از ياگوش

 کي تيحاکم ،يفرهنگ و ياسيس طيمح شمندان،ياند يفکر خاستگاه به بسته و دهندينم ارائه انقلاب

 ره،يغ و ياســيســ منافع ک،يدئولوژيا يهايريگجهت انقلاب، مفهوم از يتلق ،يدانشــ حوزه بر گفتمان

 جودو امکان نيا هم يتجرب و يمنطق لحاظ به اساساَ .دهنديم بيضـر را يخاصـ يليتحل يهامؤلفه
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 به انقلاب جمله از ياجتماع دهيپد هر نييتب در يتئور کي رامونيپ ينخبگان نظر اجماع که ندارد

 ارائه رانيا ياسلام انقلاب از را خود نظر مد يليتحل چارچوب تا کرد ميخواه تلاش ادامه در .ديايب وجود

 .ميينما

ــت، :دارد تيمز چند يليتحل چارچوب نيا ــتيويتيپوز جيرا کرديرو در نخس  و يريپذميتعم ،يس

 است نيا انجيا در ما فرض شيپ. است يتئور کي مهم خصـلت ده،يپد کي از شيب با انطباق تيقابل

ــلام انقلاب دهيپد با يريپذقيتطب تيقابل فقط پژوهش نيا يليتحل چارچوب که ــتد را ياس  و اراس

ــا مختص ،يليتحل عام وجوه يبرخ رغميعل ــرزم و يفکر يفض ــلام انقلاب ينيس ــت ياس  نيا .اس

 ميريبپذ ديبا دوم، .ديآيم رانيا جامعه يمذهب و يخيتار فرد به منحصــر ســنت درون از يبودگخاص

 بود، دخواه مزمن ييگراليتقل آن امديپ نيگرتررانيو که ياجتماع يهادهيپد به يتيعل تک نگاه

 يتيندعلچ نگاه سوم، .شود دهيبرگز يتيچندعل کرديرو شده يسع مفروضه نيا با و است منسوخ امروزه

 کي يندگينما تيموقع در شيب و کم که انقلاب در گوناگون اناتيجر و سلائق حضور تا شوديم سبب

 لابانق ييچرا چارچوب نيا چهارم، .شود شناخته تيرسم به دارند، قرار سـازانقلاب يهامؤلفه از مؤلفه

 هانيا يدو هر کيالکتيد در که مخالفان ياسيس رفتار در نه و حاکم نخبگان عملکرد در صـرفاً نه را

 که يشــتدر و زير عيوقا از انقلاب ييچرا نييتب در تا اســت آن بر کرديرو نيا پنجم، .کنديم جســتجو

 روند و يولانط انباشت حاصل که را يکلان ميمفاه و کند عبور اند،بوده يانقلاب تحول زوريکاتال اي محرک

 انقلاب يعلّ ليتحل تيمز ششم، .دينما برجسته سـازانقلاب ميابرمفاه مثابه به اند،بوده دادهايرو و عيوقا شـده

 رانيا در يانقلاب تحول وقوع علل برشمردن موازات به که اسـت آنخصـوصـاً  پژوهش نيا کرديرو و عموماً

 هبرآمد نظام آن، براساس تا دهديم دسـت به ياريمع حال نيع در و شـوديم انينما زين انقلاب اهداف ،01

 .داد قرار قضاوت و يداور يترازو در را انقلاب از

ــد، گفته که همانطور ــلام انقلاب ش  خالفم يروهاين با حاکم نخبگان کيالکتيد در ديبا را ياس

 آن يپ در ات ديايب وجود به ياسيس نظام رفتار در ياساس يهاچالش و يناکارآمد ديبا ابتدا .بازشـناخت

 مستقر ظمن مخالفان و موافقان نيب يگفتمان تقابل سمت به را جامعه يفضا موجود، وضع از يتينارضا

 :است شده انيب يساختار ضعف و معضـل سـه قالب در يپهلو ميرژ يناکارآمد نجايا در .دهد سـوق

 .ضيتبع و فساد و استبداد ،يوابستگ

 يوابستگ

ــغال، ها،دخالت رينظ يتلخ يدادهايرو از مملو رياخ قرن دو در رانيا خيتار  بوده کودتا و هيتجز اش

 نيا در .ستا وستهيپ وقوع به يخارج يکشورها ميرمستقيغ و ميمسـتق ينيآفرنقش با غالباً که اسـت
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 يودتاک از .است خورده گره يخارج عناصر مداخله با يبيعج طرز به زين يپهلو ميرژ عطف نقاط ن،يب

 و شد خلع قدرت از او که 9921 وريشهر د،يکش بالا قدرت نردبان در را رضاخان که 9211 اسفند سوم

 هر د،يدم دوباره يروح يپهلو جانيب تن در که 9992 مرداد 21 يکودتا و ديرس سلطنت به فرزندش

 درتق به يپهلو سيانگل يطراح با اول، .وسـتيپ وقوع به بزرگ يهاقدرت تيريمد و يطراح با سـه

ــاختند هموار را گذار و قدرت انتقال نديفرا نيمتفق دوم، د؛يرســ  را شتيموقع هاييکايآمر ســوم، و س

ــن .کردند تيتثب ــت روش ــت، يخارج کمک مرهون خود يبقا و تيموجود در که يميرژ اس  در اس

 واسطه هب مقاطع يبرخ در اگرچه شاه .باشد يمسـتقل گريباز تواندينم منطقاً اشيراهبرد يهااسـتيسـ

 از يانزيم خود يبرا شده، يداريخر مدرن حاتيتسـل به ارتش زيتجه و ينفت يدرآمدها هنگفت شيافزا

   .بود مشخص او مانور يبرا شده فيتعر دانيم حال نيا با بود، متصور را مستقل يکنشگر

 انقلاب زا بعد کايآمر و رانيا رابطه بهبود ريمس در هامدت که نيشيپ پلماتيد ان،يموسـو نيحسـ

 ژاندارم» را شاه و دهينام «رانيا بر کايآمر سلطه دوران» را 9901 تا 9992 يهاسـال اسـت، کرده تلاش

 سقوط .(49 ــــ 41 :9914 ان،ي)موسو کنديم يمعرف «اسـتبداد کيشـر» را کايآمر و «منطقه در کايآمر

 و (909 :9919،يوروسکي)گاز شد رانيا در کايآمر نشاندهدست دولت اسـتقرار به منجر مصـدق دولت

 گرفتيربرمد زين را يفرهنگ ابعاد و بود يتيامن و ياقتصاد مسائل متضمن ينشـاندگدسـت رابطه نيا

ــاه عملکرد .(294 :9919 ،يوروســکي)گاز  با او يگفتگوها و انقلاب به يمنته يدادهايرو خلال در ش

 کشديم رخ به را رانيا شاه يدرماندگ دردناک و آوررتيح ريتصو تهران، در کايآمر و سيانگل يسـفرا

ــم چگونه که ــکار زين و کنديم مطالبه غرب از را قدرتش دوام نيتض ــاخت آش ــاه که س  انيپا تا ش

 .ابدي ييرها غرب به «يوابستگ» تيموقع از نتوانست وقت چيه سلطنتش

 استبداد

 که جهت آن از او .داشــت حضــور اليمونيپاتر مســتبد کي قامت در و بود دولت اقتدار تجســم شــاه

 نموديم قدرتمندتر يميقد خودکامه پادشاهان از بود، يمخف سيپل يروين و مدرن ارتش کي صاحب

(Skocpol, 1982: 268-270). شــده يمدع ،«وطنم يبرا تيمأمور» کتاب در نکهيا وجود با شــاه 

 يوجه بود، شــده تجربه يســتيکمون يهانظام و يتلريه آلمان در که آنگونه يحزب تک نظام که بود

 .کرد علاما را زيرستاخ حزب ليتشک و داد رييتغ را خود دهيعق مرور به اما دارد زيآمخفقان و يکتاتوريد

 بود يحزبتک ريفراگ دولت کي به افتاده مد از ينظام يکتاتوريد ليتبد اقدام، نيا از عمده هدف

ـــ 049 :9911 ان،ي)آبراهام  بود، شده آغاز تازه شاه يقدرت قدر که يزمان يعني 9944 سال در .(049 ـ

 ادشاهپ فقط شاه» :کرد يبندصورت شکل نيا به را شـاه قدرت ابعاد ،يليتحل در کايآمر خارجه وزارت
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 تيمنا دستگاه و است ارتش فرمانده .است کرده خود آن از زين را ريوز نخست شغل عملاَ بلکه سـتين

 انتصاب و انتخاب را سفرا و اوست دسـت در يخارج اسـتيسـ .کنديم اداره ماًيمسـتق هم را مملکت

 سيتأســ يبرا مناســب محل تا يخارج يهاوام چون و چند از ،ياقتصــاد مهم ماتيتصــم .کنديم

 انندگينما و اوســت با هاآن يرؤســا انتصــاب و هادانشــگاه تيريمد .کننديم ليتأو او به را کارخانه

 .(091 :9912 ،يلاني)م «نديگزيبرم او را سنا و شورا نيمجلس

 رانيا در ارپيد يسنت اسـتبداد، نهاد و بوده رانيا خيتار در يحکمران داريپا و ثابت عنصـر اسـتبداد

 انينيشيپ با يپهلو ميرژ تفاوت تنها ،ياسيسـ کنترل ديجد يهاوهيشـ و مدرن يابزارها نيبنابرا .دارد

 بسته يضاف ،يقانون مشارکت ينهادها فقدان .شـديم شـتريب سـرکوب و خفقان طيمح به منجر البته و بود

 .افتييم ادامه شيپ از شيب شدت با شاه شده يشخص و کجانبهي قدرت و گسترده سرکوب ،ياسيس

 تيکثرا اراده با يمعنادار نســبت توانســتينم بود، برآمده «يوراثت ســلطنت» دل از که يتيريمد

 افتاده آن در که يپارادوکس از را شاه نتوانست هم يشـيفرما يهاانتخابات يبرگزار .کند برقرار جامعه

 رد؛بيم شيپ تجدد سمت به را رانيا که دانستيم نوگرا و مدرن يشاه را خود او .بخشـد نجات بود،

 را اراتشياخت حدود مشــروطه ياســاســ قانون که يشــاه نه هم آن و بود «شــاه» هنوز او حال نيا با

ــهر که يتجدد اريمع و متر همان با .بود کرده نييتع ــاه آرمانش  همانا يحکمران امر تيماه بود، ش

 نيچن مقابل نقطه شاه ياستبداد سـلطنت اما اسـت؛ تيجمهور و يدموکراسـ قيطر از يمل تيحاکم

 کشور، سرنوشت در يعموم خواست افتنين بازتاب و ياسيس يهايآزاد فقدان استبداد، .بود يتيوضـع

 .بود شده توده خشم و نخبگان يتينارضا حکومت، يکژکارد منشأ

 ضيتبع و فساد

 خبگانن لهمسئ ،هاتوده از شيب و اسـت يمتجل ياسـيسـ سـاختار در شيب و کم که اسـتبداد برخلاف

 جامعه سطوح نيترنييپا تا آن آثار و ماندينم محدود ساختار به فساد و ضيتبع موضوع اسـت، جامعه

 با حکومت که يامواجهه نيترروزمره .دهديم قرار يفروپاش مرز در را ياجتماع اتيح و روديم شيپ

 انينما «ضيتبع و فســاد» ســازانقلاب عامل در را خود باشــد، آلودرانت و وبيمع اگر دارد، جامعه متن

 يهايگذارهيسرما در که ياگسترده رانت و دربار حصر و حديب قدرت واسطه به يپهلو ميرژ .کنديم

 ياقتصاد شئونات همه بر يمخرب شکل به داشت، هاشـرکت و جاتکارخانه سـهام و ياقتصـاد کلان

 قرار ياقتصــاد مهم يهاتيموقع در که بودند يبزرگ يهاخانواده يپهلو دوران در .بود حاکم کشــور

 و شدينم عيتوز عادلانه ياجتماع يهاتيمسـئول .بودند آورده چنگ به را يهنگفت يهاثروت و گرفته
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 يهاتيموقع به را افراد ســاواک، و دربار با بند و زد و يخارج يکشــورها با نهان و آشــکار ارتباطات

 ياگونهبه تيوضع سرانجام .سـاختيم خارج گردونه از را گريد ياعده عکس، به اي رسـانديم ممتاز

 و اصــلاح امکان گريد که دنديرســ «باور» نيا به ياجتماع يهاتوده و مخالف نخبگان عمده که شــد

 .ندارد وجود ميترم

ــال در دلار ونيليم 22 حدود از ينفت يدرآمدها يبرابر هزار باًيتقر شيافزا با  21 به 9999 س

 و هاشاهزاده .افتندي دست يهنگفت يهاثروت به يسلطنت خاندان و شـاه ،9900 سـال در دلار ارديليم

 وادهخان ،يبررس کي مطابق و کردند يآورجمع ثروت دلار ونيليم صدها يسلطنت خاندان يهاعموزاده

 در هاآن سهام شامل که داشـت ارياخت در را رانيا يخصـوصـ بخش يهاييدارا پنجم کي يسـلطنت

 ،يجنسا ،يسازلياتومب ،يدارهتل ،يسازساختمان ،يکشاورز يهابخش در فعال شرکت ياديز تعداد

 يميرژ را يپهلو ،«ملت و دولت تضاد» کتاب در انيکاتوز .(999 :9912 )فوران، شـديم رهيغ و مهيب

 ندگانسينو توسط شده منتشر گزارشات از يادهيچک آن، يرسـم فسـاد حيتوضـ در و دهينام يسـلطان

 هيريخ مؤســســه کي ظاهر به که يپهلو اديبن اســاس، نيا بر .کنديم ذکر را وقت مقامات و يخارج

 الاعم کشور، خارج و داخل در يمال گسترده اتيعمل يبرا شاه ياصـل ابزار به شـد،يم قلمداد يعموم

 يباهر محمد .دبو شده ليتبد يسلطنت معاملات يبرا لازم هيسرما نيتأم زين و ياقتصاد نفوذ و کنترل

 کرده ائهار اديبن نيا اقدامات از افشــاگرانه يليتحل بود، دربار ريوز معاون و يدادگســتر ريوز يزمان که

 در اطلاعات ريوز ون،يهما وشيدار زين و 9949 و 9941 يهاســال ريوز نخســت ،ينيام يعل .اســت

ــاد نفوذ يمدع م،يرژ اواخر ــونديم افراد يبرخ نامحدود ياقتص  تکنوکرات انيفرمانفرمائ خداداد .ش

ــته،  و دربار افراد وزرا، يبرخ که اســت گفته برنامه ســازمان سيرئ و يمرکز بانک سيرئ برجس

 متيق شيافزا از پس يهاسال در که اسـت معتقد او .بودند فسـاد ريدرگ مسـلح يروهاين فرماندهان

 يبرخ يواقع نهيهز تا شــديم ســبب فســاد نيا و بود دهيرســ دلار اردهايليم ســطح به فســاد نفت،

 .(244 ـ 241 :9914 ان،ي)کاتوز 7ابدي شيافزا هياول برآورد برابر نيچند تا يدولت يهاپروژه

 بحران بسط و مخالف يهايدئولوژيا

 انقلاب از خود ليتحل در معدل منصــور که 3«يانقلاب بحران» مفهوم کمک به توانيم را قســمت نيا

                                                                        

ان و يي، خداداد فرمانفريبا محمد باهر يب لاجورديحب يران: گفتگوهايا يخ شــفاهيشـتر ر.ک. مجموعه تارياطلاعات ب يبرا .9
 ون.يوش همايو دار ينيام يبا عل يجان مژده يز گفتگويابوالحسن ابتهاج و ن

2. Revolutionary crisis 
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 و ياسيس مشکلات تا بود لازم مهم عنصـر کي معدل، گمان به .داد حيتوضـ رد،يگيم کار به ياسـلام

 کي ابيغ در و کند هماهنگ هم با را هاتوده کند، ليتبد يانقلاب بحران کي به را رانيا ياقتصــاد

 نصر،ع نيا .کند جاديا رهبرانشان و هاتوده نيب مؤثر ارتباط از ياشبکه ،يسـراسـر قدرتمند سـازمان

ــکل ليتبد معدل .(Moaddle, 1992: 375) بود «يدئولوژيا»  نقش از يناشــ را بحران به مش

 ونينقلابا کنش صرف به توانينم را بحران به مشکل ليتبد ما زعم به اما داند،يم يمذهب يدئولوژيا

 ديولت سازنهيزم معضلات نيا حل در ميرژ مزمن يناکارآمد اولاً بلکه داد، ليتقل يمذهب فيط هم آن و

 رچنده اً يثان کرد؛ ليتحل «يعموم مطالبه» به آن ليتبد در ديبا را ونيانقلـاب نقش و بود بحران

 و يگفتمان يهمراه با را کارکرد نيا لکن داشت، تيمحور بحران يسازيعموم در يمذهب يدئولوژيا

 يراب ليبد ارائه و ويآلترنات لهمســئ که آنگاه و اســت داده انجام يمذهب يمل و چپ يهاگروه يدانيم

ــتقر نظم ــد، ليتبد نخبگان دغدغه به مس  يهايدئولوژيا برابر در که بود يمذهب يدئولوژيا نيا ش

 .ديرس کيهژمون منزلت به ييتنها به شده، بيرق اکنون

 يروهاين يگفتمان چرخ ريز که بود يپهلو ميرژ نياديبن چالش ســه فســاد و اســتبداد ،يوابســتگ 

ـــ يفرهنگ نحليلا يهابحران بروز بيترت به آن يخروج و گرفت قرار مخالف  ـ ياسيس ،ياسـيسـ ـ

 رد مخالف، فيط هر ياثرگذار و نفوذ قدرت از جدا آنکه حيتوض .بود ياقتصاد ـــ ياجتماع و ياجتماع

ــ ينف» در تمرکز و اتحاد ينوع به ميرژ مخالف يهايدئولوژيا و هاگفتمان يتمام مرحله نيا  مخص

 ييافزاهم به چپ و يمل ،يمذهب گفتمان سـه هر يدانيم و کيدئولوژيا يهاتيظرف .رسـنديم «واحد

 يبستر در ميرژ گانهسه يهاچالش که است آن شدهمتراکم يانرژ و انباشـت نيا حاصـل و رسـديم

 ييهارانبح .شوديم موجب را نحليلا يهابحران و شوديم دهيکش ترعيوس ييفضـاها به افتهيميتعم

ــاند انتها به را حکومت کي عمر توانديم ييتنها به کي هر که ــده عيتجم که اکنون و برس  ند،اش

 ينگنات در که بود يطيشــرا نيچن در يپهلو ميرژ .آورنديم ديپد را «تيمشــروع افکنانيبن بحران»

 .گرفت قرار مخالفان با يارسانه و يعمل ييارويرو و يگفتمان مواجهه لحاظ به يقيعم

 نيگزيجا ارائه و سازانقلاب يدئولوژيا عه؛يش مذهب

 کيژمونه منزلت به توانست که بود يمذهب يدئولوژيا نيا ،يپهلو ميرژ مخالف يهايدئولوژيا نيب از

 .ورزد تمبادر ليبد يالگو ارائه به مستقر نظم با تعارض در و رديگ دست به را جنبش يرهبر برسـد،

ــلام انقلاب ليتحل در ــا عرض در يعامل يمذهب يدئولوژيا که کرد توجه نکته نيا به ديبا ياس  ريس

 به و گشــتيم برجســته شــد،يم دهيفهم درونش در گريد عوامل که بود يبســتر بلکه نبود، عوامل

 از انهيگراليتقل يقرائت اي گرفتنديم دهيناد را يدئولوژيا انقلاب، نيشــيپ اتينظر .آمديم عمل عرصــه
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 .شود داده شرح ليتفص ياندک با قسمت نيا است لازم .کردنديم مطرح آن

 ورتصــ به معمولاً که هســتند آن از انتقاد اي موجود نظم درباره يدگاهيد انگريب اولاً هايدئولوژيا

 هارائ را فاضـــله( نهي)مد خوب جامعه يعني مطلوب ندهيآ از يمدل اًيثان شـــوند؛يم ارائه ينيبجهان

 وود،ي)ه رديگ صـورت ديبا چگونه و شـود محقق توانديم چگونه رييتغ که کننديم انيب ثالثاً دهند؛يم

ــيب نظام ينوع هايدئولوژيا .(21 :9919  و رهبران که آورنديم وجود به را يآگاه چارچوب و ينش

 اندور در کارکرد نيا .کننديم ميترســ را هاآرمان و ليتحل و هيتجز را اتيواقع آن، چهيدر از روانيپ

 .کنديم تيهدا را يانقلاب فعالان ت،يحقان ديتول کانون مثابه به و ابدييم مضاعف ييمعنا يانقلاب تحول

ــور ــت به معدل منص ــط يانقلاب عمل که ديگويم يدرس ــ کتهيد يانقلاب يدئولوژيا کي توس  و دهش

 کي رد منابع بودن دســترس در او نظر به .کننديم فايا هيثانو نقش ياســيســ و ياقتصــاد ملاحظات

ــت، مهم انقلاب ــوند،يم موفق که ييهاگروه اما اس ــان اغلب ش  ييايپو با هاآن اقدامات که انديکس

 .(Moaddle, 1992: 375) است سازگار يدئولوژيا

 .دکن ارائه نحو نيبهتر به را فوق کارکرد توانســت يمذهب يدئولوژيا ،01 ســال يانقلاب جنبش در

 نيمه به و شــد انيب و ارائه ياســلام يدئولوژيا قالب در مردم يتينارضــا که اســت باور نيا بر معدل

 که بود يدئولوژيا نيا .شــد ياتوده و رفت يطبقات و ياحتماع اختلافات از فراتر جنبش که بود ليدل

 را 9111 دهه ياقتصاد مشکلات يحت يانقلاب اسـلام .کرد ليتبد يانقلاب جنبش به را مردم يتينارضـا

 منجر نمادها و يمذهب ميتقو ،9111 ـــ 9111 يانقلاب جيبس طول در .کرد ليتبد يانقلاب بحران به هم

ــديم تظاهرکنندگان انيم ارتباط شيافزا به  مهم يژگيو نيا .(Moaddle, 1992: 366-375) ش

 اناتيجر اب سـهيمقا در .افتي يابرگفتمان جنبه و شـد هايتينارضــا تبلور عرصـه که بود مذهب يروين

ـــ يمل يهاگروه و چپ  گاهيپا .9 :داشــتند مهم تيمز پنج آن به قائلان و ياســلام گفتمان ،يمذهب ـ

 با موجود معضــلات دادن ونديپ .2 بالا يکنندگجيبســ قدرت و هاتوده با قيعم ارتباط ،ياجتماع عيوســ

 در نخورده شکست و نشـده آزمون تجربه .9 م؛يرژ يبحران وضـع ديتشـد و يمذهب و يخيتار سـنت

 .ليبد يالگو ارائه .0 و پرنفوذ و کيزماتيکار يرهبر داشتن .4 گر؛يد انيجر دو با سهيمقا

 موازات به و ماندينم خلأ در جامعه و اســتيســ ســاختار که اســت مهم جهت آن از ليبد يالگو

 .شود انداخته در هم نو يطرح اسـت لازم شـود،يم طرد و شـده دهيکشـ چالش به مسـتقر نظم نکهيا

 هب نو طرح درانداختن است معتقد و کنديم ليتحل و يابيارز را 9901 بهمن 22 روز تا حاضر پژوهش

 است، ديجد نظام استقرار و سيتأس به مربوط يندهايفرآ و ميرژ سقوط به موکول هرچند کامل شکل

 يلابانق مبارزات نيح در را مطلوبش نظم عناصــر از يبرخ تا بود قادر يمذهب يدئولوژيا وجود نيا با

 فساد و بداداست ،يوابستگ شده بحران و گانهسه معضلات با يگفتمان مواجهه در روازاين .سازد برجسته
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 هر که شد اشـاره .سـاخت مطرح را «عدالت» و «تيجمهور و يآزاد» ،«اسـتقلال» بيترت به موجود،

 اما اشتند،د نقش متراکم و يانباشت شـکل به بحران به معضـلات ليتبد در ميرژ مخالف گفتمان سـه

 تيموقع در که داشـــت را تيقابل نيا م،يبرشـــمرد که ييهاتيمز واســـطه به يمذهب يدئولوژيا

 رد،يگ تيعار به را گريد گفتمان دو مؤثر عناصر يبرخ هوشمندانه و رديگ قرار «سازانقلاب يدئولوژيا»

 را ودخ يگفتمان قيدقا ران،يا ملت يخيتار مطالبات درون از تينها در و کند ليتعد و جرح را يشمار

 يذهبم ــــ يمل و چپ انيجر دو عمده يروهاين نيبنابرا .بفرســتد يپهلو ميرژ با مقابله به و ديتول

 که ترف يريفراگ انقلاب سمت به طيشـرا و دردادند تن ينيخم امام يرهبر به ناخواسـته اي خواسـته

 يالگو 2 شماره نمودار .«دانديم تيجمهور و يآزاد عدالت، استقلال، نيتأم يالگو نيبهتر را اسـلام»

 .دهديم نشان را 9901 يانقلاب تحول
 

 
 1531 سال رانيا در يانقلاب تحول يالگو .1 شکل

 نگارنده( :)منبع

 جهينت

 .دهديم ارائه يرتکنندهقانع تيروا ،يبعدتک يهانگاه با سهيمقا در ياسلام انقلاب از يتيچندعل نييتب

 قوت و ميژر يناکارآمد علت به که بودند يپهلو ميرژ نياديبن چالش سه استبداد و يوابسـتگ فسـاد،

 ـ يلم و چپ ،يمذهب يهاروين .شــدند نحليلا يعموم يهابحران به ليتبد ون،يانقلاب يعمل و ينطر
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 هيعل ماعاج نديفرا و شاه با مخالفت در متفاوت ياجتماع يهاگاهيپا و هانسبت با البته ک،يهر يمذهب

ــده، ديتول يهابحران بر تمرکز با و بودند القولمتفق و متحد حاکم ميرژ  حرانب يتنگنا در ميرژ ش

ــروع ــازانقلاب يدئولوژيا گانهي عنوان به يمذهب يدئولوژيا اما دادند، قرار تيمش  و تيظرف نيا از س

 يراب ينيگزيجا يالگو خود، ياجتماع و يخيتار يهاتيمز بر هيتک با که بود برخوردار ييتوانـا

ــتقلال عدالت، .دينما ارائه موجود نامشــروع حکومت  يهاچالش به ونيانقلاب پاســخ ســه يآزاد و اس

 .دش مطرح هاخواسته نيا تحقق بستر مثابهبه مذهب گفتمان چارچوب در که بود حکومت گانهسه

 مآخذ و منابع

 ميابراه محمد و يمحمدگل احمد ترجمه ،انقالب دو نيب رانيا (،1831) رواندي ان،يآبراهام .1

 .ين نشر تهران، ،يفتاح

 ،«انقالبات وقوع يهاهينظر در رانيا ياس  الم انقالب اثر» (،1831) نيمحمدحس   ،يپناه .2

 .7   18 صص ،21 شماره ،3 دوره ،يعموم حقوق پژوهش فصلنامه

 و تولد :انقالب يهاهينظر در رانيا ياس  الم انقالب بازتاب» (،1838) محمدباقر خرمش  اد، .8

 ،8 مارهش پنجم، دوره ،رانيا يشناسجامعه مجله ،«انقالب يهايتئور چهارم نسل يريگشکل

 .38   128 صص

 اپچ مخبر، عباس ترجمه ،شاه تيشخص يروانشناس شاهانه؛ شکست (،1812) نيمارو س،يزون .4
 .نو طرح تهران، اول،
 تهران، ،يطلوع محمود ترجمه ،ريسف دو خاطرات (،1872) پارس ون  يآنتون و اميليو وان،يس ول .1

 .علم انتشارت
 .فالت نشر تهران، ،رانيا و عهيش امام، :هازمان انيم يزمان (،1811) يليل ،يعشق .8
 نيصدرالد ديس ترجمه ،«رانيا 1177     1717 انقالب از ينظر ليتحل» (،1832) جان فوران، .7

 .111   111 صص ،11 شماره پنجم، سال ،نيمت پژوهشنامه ،يموسو
 ن،يتد احمد ترجمه ،رانيا ياجتماع تحوالت خيتار شکککنن؛ه؛ مقاومت (،1812) ج ان فوران، .3

 .رسا يفرهنگ خدمات مؤسسه تهران،
 ،يکوثر عبدالله ترجمه ،گريد مقاله 3 و م؛تکوتاه جامعه ران،يا (،1811) يمحمدعل ان،يکاتوز .1

 .ين نشر تهران،
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 ترجمه ،رانيا در اسککتيوسکک خيتار هينظر ملت؛ و دولت تضککاد (،1814) يمحمدعل ان،يکاتوز .11

 .ين نشر تهران، ب،يط رضايعل

 ترجمه ،يپهلو سلسله انيپا تا تيمشروط از ران؛يا ياسيس اقتصاد (،1811) يمحمدعل ان،يکاتوز .11

 .مرک  نشر تهران، ،ي يع   يکامب و يسينف محمدرضا

 ،يش  يقر نيفرد ترجم ه ،«رانيا يه اانقالب يقيتطب مط اله ه» (،1877) ،يکين  يک د .12

 .211   813 صص ،1 شماره اول، سال ،نيمت پژوهشنامه

 ،نيتم پژوهشنامه ،يشيقر نيفرد ترجمه ،«رانيا شدن انقالب ييچرا» (،1873) يکين ،يکد .18
 .221   283 صص ،2 شماره دوم، سال

 انقالب يهانييتب يبررس» (،1833) يليخل محسن و يغفار زاهد و عباس ،يشکر کشاورز .14
 ،ياجتماع لومع فصککلنامه ،«ياس  الم انقالب يهانييتب يبرخ بر يانتقاد يليتحل ران؛يا ياس  الم
 .81   37 صص ،48 و 42 شماره

 تهران، ،يفاطم دونيفر ترجمه ،شاه و کايآمر يخارج استيسک (،1871) اميليو ،يوروسکيگاز .11
 .مرک  نشر
 با ،يآشککت ريمسکک و خورده شکککسککت گذشککته کا؛يآمر و رانيا (،1814) نيحس   ديس   ان،يموس  و .18

 .سايت انتشارات تهران، پور،ييرضا محمدرضا و ثالث ديشه ريشه يهمکار
 .اول چاپ رکل،يس نيپرش نشر کانادا، تورنتو، ،شاه به ينگاه (،1812) عباس ،يالنيم .17
 عباس و يکاله ديسه حس ن ترجمه ،اسکتيسک علم در ي؛يکل ميمفاه (،1811) اندرو وود،يه .13

 .يفرهنگ و يعلم انتشارات تهران، کاردان،
19. Abrahamian, Ervand (1980) “Structural Causes of the Iranian 
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Dimension (May, 1980), pp. 21-26. 
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 اتيروا و ثياحاد قرآن، در مدرن و ياول تيجاهل زيتما وجوه يبررس

 مدرن تيجاهل رفع در رانيا ياسلام انقلاب نقش و

 *يقاضو حسن ديس

 **پروانه فرهاد

 ***نس يديسع تورج

 دهيچک

 و ياول تيجاهل يهايژگيو يبررسطط به جداگانه صططورت به محققان تاکنون گرچه

 روازاين اند،نموده توجه تيجاهل دو نيا زيتما وجوه به کمتر اما اند،پرداخته مدرن

 ود نيا زيتما ووجوه ايزوا ابعاد، کوشديم يليتحل طططط يفيتوص روش با حاضطر مقاله

 تيجاهل که اسطت نيا از يحاک قيتحق جينتا .بگذارد يبررسط و بحث به را تيجاهل

 و تبرّج دختران، کردن گور به زنده ،يحزب و يالهيقب تعصطططّ  ازدحام در ،ياوّل

 شيدايپ يهاشطهير گرچه .اندينما را خود مزمن يپرسطتبت و غنا و قمار ،ييخودآرا

 تيجاهل يهايژگيو تمام واقع در اما اسططت، ياول تيجاهل از زيمتما مدرن تيجاهل

 يروزيپ با کهيحال در .اندافتهي نو يلعاب و رنگ زمانه درگذر که دارد خود ب ن در را ياول

 ضمن ،يامروز سطکولار يايدن در اسطلام نيد تيحاکم گسطترش و رانيا ياسطلام انقلاب

 ،يجهان مصططل  حکومت يبرا يآمادگ نحوه و )عج(يمهد يجهان حکومت يسططاز بسططتر

 حکومت شططدن ريفراگ و ظهور مقدمات هيته در ييايپو و تلاش به زين را هانسططل ريسططا

 و رفته نيب از مدرن تيجاهل يهاشهير لهيوس نيبد تا فراخوانده، جهان در ياسطلام

 .برسند سعادت به ياله و يمهدو حکومت در جهان مردم

                                                                        

 shghazavi@ut.ac.ir سنده مسئول(ي)نو .دانشگاه تهران يشه اسلاميار دانشکده معارف و اندياستاد .*
 farhad.parvaneh@yahoo.com  .اسلام دانشگاه لرستان خيتار يدکترا يدانشجو .**

 t.gilani1360@gmail.com .اسلامخ يکارشناس ارشد تار .***
 99/11/9911:رشيپذ خيتار 94/12/9911:ارسال خيتار

 «های انقلاب اسلامیپژوهش»فصلنامه 
 علمی انقلاب اسلامی ايرانانجمن 
 92شماره ، 9911بهار ، نهمسال 

 00ـ  12 صفحات
 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 9, Spring 2020, No 32 



04         ، ،53، ش 99بهطار ، 9فصلنامه علمي ط پژوهشي انقلاب اسلامي 

 

 يديکل واژگان

 .اتيروا قرآن، ران،يا ياسلام انقلاب مدرن، تيجاهل ،ياول تيجاهل

 همسئل انيب

 ترمخرّب آن نيدوم که تيجاهل دو نيب من» :فرمودند که است شـده تيروا )ص( اکرم امبريپ قول از 

 نقل )ع(صادق امام قول از هم زراره بن عبدالله (219 :تايب ،يدي)الرش .«شدم ختهيبرانگ است، ياوّل از

 لرسو که يجاهلان به نسـبت يترسـرسـخت جاهلان با ما قائم همانا» :فرمودند حضـرت که کند،يم

 يشتريب يسخت و رنج متحمّل و شوديم رو روبه داشـت، برخورد هاآن با تيجاهل دوران در )ص(خدا

 (942 ،02 ق، 9419،ي)مجلس .«شد خواهد

 هب يحال در )ص(خدا رسول» :نديفرمايم مهم نيا ريتفس و يچگونگ در )ع(صـادق امام نيهمچن

مه و صــخره و سـنگ مردم که شـد ختهيبرانگ يامبريپ  ما قائم امّا .دنديپرسـتيم را يچوب يهامجسـّ

ل آن به احتجاج و خدا کتاب ليتأو به او با مقابله يبرا مردم ههم که کنديم اميق يهنگام ــّ  متوس

  (494 تا،يب ،ينعمان) «.شونديم

 ســت؟يچ مدرن و ياول تيجاهل زهيمم وجوه کهاســت نيا حاضــر قيتحق ياســاســ ســؤالات حال

 رد؟يگيم سرچشمه کجا از مدرن تيجاهل يهاشهير

ــ يفيتوص روش با رو،شيپ پژوهش که ياهيفرض   يهايژگيو و هانشانه از استفاده با و يليتحل ـ

 مدرن تيجاهل کهنيا است آن اثبات صدد در ثياحاد و اتيروا م،يکر قرآن در مدرن و ياول تيجاهل

ــکل ،ياول تيجاهل يهامؤلفه آن در و ياول تيجاهل ادامه  يهانام با و گرفته خود به مدرن و نو يش

 يآگاه و نشيب عدم ليدل به ،ياول تيجاهل بروز و ظهور که تفاوت نيا با افته،ي اتيح ديتجد يگريد

بات در مردم،  تب و غنا و قمار ،ييخودآرا و تبرّج دختران، کردن گور به زنده ،يحزب و يالهيقب تعصــّ

 دادن اصالت ،ياديخودبن ،ييگراتيشکاک در مدرن تيجاهل شهير کهيحال در .بود ... و مزمن يپرسـت

 بروز و ظهور يحسّ يهاافتيدر به يمتّک يکمّ عقل و يظاهر حواسّ هتجرب از حاصل يهاافتيدر به

 که ادد سوق ندهيآ در ديام نيا سمت به را يبشر جوامع ،ياسلام انقلاب انيم نيا در .اسـت کرده دايپ

 يهانج عدالت يبرقرار و يجهان مصــلح رشيپذ يبرا نهيزم انتظار مثبت يکارکردها از يريگبهره با

 .افتي خواهد تحقق
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 تيجاهل مشخصات

 اتيروا و ثياحاد و قرآن در آن زهيمم وجوه و ياول تيجاهل الف(

 که يعصر (909 :2112 ،يي)طباطبا .است دهينام تيجاهل عصر را اسلام ظهور به متصل دوران قرآن،

 سـراسر کهيدوران (19 :9499 ،يعل )جواد .رديگيم بر در را اسـلام از قبل سـال 901 تا يزمان نظر از

  .است داشته غلبه آن بر يشياندکيتار و شرک

 رهيجز شــبه يشــمال مناطق عمده بخش که آنجا از کرد، اشــاره ديبا ابتدا مفهوم نيا حيتوضــ در

 شيپ اعراب شتريب و است داده ليتشک سوزان و خشک يصحراها را حجاز منطقه ژهيوبه عربسـتان،

 :9111 ،ي)واقد .رفتنديم سو آن و سو نيبد باران دنبال به و اندبوده صحراگرد و نينشهيباد اسلام، از

 يهايخو و خلق از ياريبس که بود کرده جاديا آنان در را يخاص لاتيتما ها،يژگيو و رفتار نيا (010

 را آن استير که داشت، قرار يلگيقب نظام بر ياجامعه نيچن اسـاس .بودند داده دسـت از را تيانسـان

 ،يجســم قدرت )شــجاعت(، نَجْرة کرم، و ســخاوت جمله از خاص يهايژگيو با لهيقب اهل از يبزرگ

ــتن ،ثروت ــ داش ــبر ،يکارآزمودگ و يخردمند فراوان، اوراني و رومندين رهيعش  و حلم ،يبردبار و ص

 لهيقب رايز ؛گرفتيم عهده بر ســن کهولت و يظاهر افهيق له،يقب افراد يخطاها به نســبت اغماض

 / 2 :9112 ،ي)آلوس .بسپارد سـال و سـن کم جوانان دسـت به را خود امور هقلاد که نداشـته نانياطم

911)  

 روستنيا از .رديبپذ لهيقب راه در را ثاريا و يفداکار نوع هر است حاضر لهيقب فرد هر ،يکل طور به

 رزشا نيا حفظ يبرا آنان .است مندبهره اعراب نزد يخاص ارزش از يلگيقب اصالت و نسـب حفظ که

 باشد، ادتريز لهيقب افراد قدر هر يجاهل عرب يبرا (94 / 2 :9112 ،ي)آلوس .کنند حفظ را خود نسـب ناچارند

 از يرخب يحت که است يحد به موضوع نيا به افتخار .دارد يادتريز قدرت که چرا اسـت؛ شـتريب آن افتخار

  (9 / )تکاثر .شمردنديم بر زين را خود مردگان لهيقب افراد تعداد شيافزا يبرا ل،يقبا

 قوام و رکمشت نقطه که يامؤلفه .کرد اشاره «تعصب» به ديبا تيجاهل خيتار و لهيقب يبررسـ در 

 هاانسان از وهگر نيا اتيخصوص و هايژگيو از ياريبس .داديم ليتشک عنصر نيا را لهيقب يبسـتگهم

 يحت آنان (91 :9944 ،ي)حت .داد قرار مطالعه مورد مقوله نيا پرتو در توانيم را تيجاهل دوران در

 لهيقب افراد از يکسـ اگر (211 :9941 دورانت، لي)و .کنند فدا زين را خود جان راه نيا در بودند حاضـر

 يو اشتندد فهيوظ زين لهيقب افراد .بود قائل انتقام حق خود يبرا گرفت،يم قرار يسـتم اي و ظلم مورد

 يول د؛برون جهنم به بودند حاضر يحت و «ديشوينم خون جز را خون» بودند معتقد آنان کنند، ياري را

ــر بر جنگ و نزاع ت،يجاهل دوران در يبدو يلگيقب نظام روح (41 :9110 ،يري)نو .رنديبگ انتقام  س
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 به هاسال ديشـا که انداختنديم راه به يبزرگ يهاجنگ مسـائل نيترکوچک سـر بر آنان .بود ماندن

 ادامه زين ســـال چهل تا آنان از يبرخ که ندادهينام «العرباميا» را هاجنگ نيا .ديانجاميم طول

ـــ 11 :9114 فروخ، عمر :نک ) .افتييم  يمختلف يهانيسرزم به تيجاهل دوران در اعراب ( 910 ـ

 زبان جز و شــناختهينم يمرز و حدّ غارت و مردم اموال به يدراز دســت در .کردنديم غارت و حمله

 را زور و قدرت جز يزيچ آنان (929 و 922 :9911 ان،ي)جعفر .دانســتندينم يگريد زبان ريشــمشــ

 و ردهک نييتع را حق ،هيپا نيهم بر يجاهل اعراب .کردندينم خضــوع آن برابر در جز و شــناختندينم

ــاس همان بر را عدالت ــعر باره نيا در يحت آنان ( 214 :9499 ،ي)جوادعل .دادنديم قرار اس  زين ش

  (90 :9944 ،ي)حت .سرودنديم

 و فرهنگ از يدور در توانيم را آن علت که بود، گرفته فرا را آنان يزندگ سـراسر خرافه و جهل

ــرفتهيپ يهاتمدن ــ ش  که بودند برخوردار يفکر و عقل چنان از تيجاهل دوران اعراب .کرد يبررس

 .نندک جاديا هاآن نيب يمنطق رابطه توانستندينم و کردندينم درک را هادهيپد از ياريبس روابط

ــاخ انيم يويد وجود را علت خورد،ينم آب ياماده گاو اگر  ــتنديم نر گاو يهاش  را آن و دانس

ــ .زدنديم ــتر که يهنگام (919 :9112 ،ي)آلوس ــد،يم ضيمر ياماده ش ــتر ش ــالم نر ش  داغ را يس

 در را يشــتر و کرده حفر يگودال قبرش کنار در رفت،يم ايدن از يبزرگ شــخص که يزمان .کردنديم

 لهيســو بدون حشــر روز در تيم که بود آن بر تصــور رد،يبم يتشــنگ و يگرســنگ از تا نمودنديم حبس آن

 نيهم يبرا رد،يميم باشـــد، همراهش مس فلز اگر ده،يگز عقرب و مار شـــخص بودند معتقد نماند!

 ســگ لهيوســ به يشــخصــ اگر که بودند باور نيا بر آنان .کردنديم زانيآو او به نقره اي طلا از يبندگردن

 به ريشر ارواح طرد يبرا .باشـد او يشـفا توانديم لهيقب سيرئ خون از يمقدار شـود،ن دهيگز هار و يوحشـ

 .ختنديآويم ماريب گردن بر را آن و بردنديم پناه يناپاک و کثافت به آلوده يهاپارچه و اموات يهااســتخوان

ــر بر يطبق د،يديم ييهازخم اي دمل فرزندش دهان در يمادر که يهنگام  هب لهيقب انيم در و نهاديم س

 هنگام به آنان .ابدي شفا فرزندش ديشـا خت،يريم هاسـگ يبرا را هاآن .پرداختيم خرما و نان يآورجمع

 شدن گم هنگام و آوردنديم در الاغ يصدا مرتبه ده طاعون و اجنه شـر از يدور يبرا ديجد يمحل در ورود

  (941 ـ 919 :9112 ،ي)آلوس . ...و شوند! دايپ تا کردنديم تن به وارونه را شانيهالباس صحرا در

 ريعبت شانياعضا بر ريزنج و غل به آن از قرآن که بود، ياگونه به آنان انيم در يجاهل يهاخرافه

 ســراســر يناعدالت و جهل زمان آن در که اســت نکته نيا به ناظر قرآن انيب (901 / )اعراف .کنديم

 يارزشــ چيه نيهمچن يجاهل اعراب (،909 :2112 ،يي)طباطبا .بود گرفته فرا را يجاهل عرب يزندگ

 ستهياش را زنان آنان .دانسـتنديم يسـرافکندگ و ننگ هيما را دختر و زن وجود .نبودند قائل زن يبرا
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 ارث حق از نندکيم دفاع لهيقب از و زننديم ريشمش که يکسان تنها که بودند آن بر و دانستندينم ارث

 شــوهرش اگر بلکه دادند،ينم ارث زنان به تنها نه آنان (924 :9111 ،يالبغداد جعفر أبو) .برخوردارند

  (91 / نساء) .بردنديم ارث به زين را زن خود رفت،يم ايدن از

 و دادنديم طلاق اي و آوردنديم در نکاح به يتيمحدود گونه چيه بدون را دختران و زنـان 

 فاسد يهاازدواج انواع زمان آن در (41 :9114 ،ينيالترمان) نبودند قائل آنان يبرا يارزش نيترکوچک

 در(،پ زن با بزرگ پسر )ازدواج مَقْت نکاح جمله؛ از .بود جيرا هياول تيجاهل عصـر اعراب انيم در گونه

 ازدواج) ضماد نکاح زن(، همسـران ضي)تعو بدل نکاح عنف(، به گرانيد با زکانيکن ي)زنا جمع نکاح

 اب مرد چند )ازدواج يجمع دسته نکاح و زن( همسر دادن )اجاره ياستبضاع نکاح زن(، کي با مرد چند

 (21 :9911 ،يمطهر) زن( چند

ب و تيحم حق، برابر در لجاجت )ع(يعل امام نظر از   ر،غرو و يخودپسند ،يطانيشـ و جايب تعصـّ

 تهگذش منحطّ فرهنگ دارراثيم ،يخداشناس در خرد گوهر نبردن کار به ن،يد در تفقّه و شـهياند عدم

ــوايپ از و ــتمگر انيش ــت تيجاهل ينمودها از کردن، يرويپ س  و حالات هدربار ياخطبه در امام .اس

ــتان  در تيجاهل دوران مردم يهايژگيو  در هاملّت دوران، آن در» :ديفرمايم اکرم امبريپ بعثت آس

 هگرفت فرا را جهان مرج، و هرج انداختن راه به يمجرا در فســاد و فتنه .بودند رفته فرو قيعم يخواب

 .ديکشيم زبانه هاجنگ آتش و ختهيگسـ هم از يزندگ امور و منتشـر مردم انيم خلاف، يکارها .بود

 يخبر يزندگ هثمر از ده،ييگرا يزرد به يزندگ درخت يهابرگ .بود گشــته رنگين از پر و نوريب ايدن

 ريشمش رون،يب در و اضـطراب و وحشـت درون، در .بود مردار شيغذا و فتنه روز آن يايدن هويم. نبود

 (91 :9910 زاده، ي)موسو .«کرديم حکومت

 .ددار وجود زين دختران کردن گور به زنده از يگزارشــات يحت ياول تيجاهل عصــر اعراب نيب در 

 آنان از يکي به هرگاه» :ديفرمايم بارهنيا در ميکر قرآن در خداوند (914 :9149 د،يالحدياب ابن)

 روف را خود خشم و شديم اهيس صـورتش يناراحت فرط از شـده، او بينصـ دختر که دادنديم بشـارت

 در اي دارد، نگه يخوار به را او و رديبپذ را ننگ ايآ .ديگرد ـ يم يمتوار خود لهيقب و قوم از و خورديم

 گور به زنده دختران از که گاه آن و» :ديفرما ـ يم نيهمچن (01 ــ 01 / نحل) «.کند پنهانش خاک

 تيهدا و گمراه» را آنان خداوند (1 ـ 1 / ريتکو) «اند؟شده کشته يجرم چه به که شوديم سؤال شده

  (941 / انعام) «.کنديم يمعرف افتهين

ــول نيبنابرا  ــد ختهيبرانگ يامبريپ به يحال در )ص( خدا رس ــنگ مردم که ش ــخره و س  و ص

 که بود ياول تيجاهل يهايژگيو همه هانيا (،494 :تايب ،ينعمان) .دنديپرستيم را يچوب يهامجسّمه

ب ازدحام در را خود  و اغن و قمار ،ييخودآرا و تبرّج دختران، کردن گور به زنده ،يحزب و يالهيقب تعصـّ
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 يگمراه و رتيح در مردم )ع(رمؤمنانيام قول به که نينشـ هيباد اعراب .داد نشـان مزمن يپرسـتبت

 حق هجاد از را هاآن ســرکش، يهاهوس و هوا ور، غوطه فســاد و جهل و فتنه در و بودند ســرگردان

 به و ساخته رانيح و مضطرب خود يکارها در آورده، بار مغز سبک را هاآن ينادان و جهل ساخته، دور

 و يآگاه نش،يب عدم در ياول تيجاهل شــهير نيا بنابر .(10 خطبه البلاغه، نهج) .بودند گشــته مبتلا آن

 .است نهفته عصر آن مردم جهالت

 اتيروا و ثياحاد و قرآن در آن زهيمم وجوه و مدرن تيب(جاهل

ــوم يتيجاهل وجود به ميکر قرآن  ــاره اوّل تيجاهل از پس دوم، تيجاهل به موس  از که د،ينمايم اش

 هجمل آن از که دارند، ديتأک موضوع نيا بر ياريبس يقرآن شـواهد .اسـت )عج(يمهد امام ظهور علائم

 قَّدْ آئِّفَّة وَّطَّ م ِّنكُمْ طَّآئِّفَّةً يغْشَّي ن ُعَّاسًا أَّمَّنَّةً الْغَّم ِّ بَّعْدِّ م ِّن كُميعَّلَّ أَّنزَّلَّ ثُم َّ» :نمود اشاره ريز اتيآ به توانيم

هُمْ أَّهَّم َّتْهُمْ  يبخش آرامش خواب غم، و اندوه آن از بعد سپس ؛ةِّيالْجَّاهِّلِّ ظَّن َّ الْحَّق ِّ رَّيغَّ بِّاللهِّ ظُن ُونَّي أَّنفُسُُ

 د،يآمد امبريپ يسو به برداشته، فرار از دست ،يمانيپش اثر بر که را شما از يگروه که آمد فرود شما بر

 داخ هدربار بود، کرده نيغمگ و خاطر شــانيپر را آنان شــان،يهاجان حفظ که گريد گروه و گرفت فرو

 (904 / عمران )آل .«بردنديم تيجاهل يهاگمان همچون ناروا و ناحق گمان

ــوم امامان از زين و  ــکارا که دهيگرد وارد ياتيروا )ع(معص  اميق از قبل دوم تيجاهل وجود بر آش

 و )ع(صـادق امام از ديز بن علقمه که اسـت يتيروا جمله آن از .دينمايم اشـاره )عج(يمهد حضـرت

ــانيا ــان از ش ــ در )ع(باقر امام پدرش  «يالأولَّ ةِّيالْجَّاهِّلِّ تبر ُجَّ تَّبَّر َّجَّن لا وَّ» :يتعال يخدا قول ريتفس

، يمجلســ ؛19 :9991 ،يحل ؛911 / 1 :9940 ،يني)کل .داشــت خواهد وجود يگريد تيجاهل :فرمودند

 (919/  2 :9949 ،يقم ؛911 / 22 :9419

 صرع بشر ياديخودبن مدرن، تيجاهل شيدايپ يهاشـهير ،ياول تيجاهل برخلاف رسـديم نظر هب

 جهل رد بشــر ،يغرب تفکّر و خيتار غلب  و دکارت رنه دوره از شيپ تا کهنيا حيتوضــ باشــد؛يم ديجد

 از اامّ بود، نداده دست از يتمام به را حق برابر در خشوع و خضوع بخت ،روازاين کرديم ريسـ طيبسـ

 ،ياهرظ حواسّ هتجرب از حاصل يهاافتيدر به دادن اصالت با و کرد شهيپ ياديخودبن بشر عصر، نيا

 ارائه يمادّ يريتفس آدم و عالم از و خواند شناسنده تامّ فاعل و شـناخت منشـأ قطب، و حجّت را خود

 يکمّ قلع محکم  به را ياله ياياوص و اءيانب يانيوح کلام و يآسمان کتب ،يهست خالق روازاين .کرد

 رب ديجد ييبنا واقع در .کرد صــادر هاآن هدربار را خود احکام و ديکشــ يحســّ  يهاافتيدر به يمتّک

 ريتفســ واقعه، نيا ديشــا .آمد ديپد نو احکام و نو کتاب نو، يخدا جا،نيا از و آورد ديپد ديجد ياهيپا
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 ياختس گمراه مرا کهآن سـبب به پروردگارا» :شـده انيب سيابل قول از که باشـد « قرآن» در هيآ نيا

 نيا آن، يپ از و بود راه آغاز نيا (91 / )حجر «... و ميآرايم شـانيبرا نيزم در را گناهانشـان هم من

 محک با را چه هر .زد دييتأ مهر داد،يم لذّت و يبرخوردار قدرت، او به که چه هر يپا دوران، حجّت

 و ييجو لذّت ،يبرخوردار نيا رادع و مانع که را ينه و امر هر .کرد امضــا افت،ييم در يحســّ  هتجرب

 و،ن يعالم .شد آنچه شـد، و پنداشـت خرافه و جهل حاصـل را آن و افکند يکنار به بود يطلب قدرت

 نگاه و (يگرياح)اب يبراليل اخلاق (،يالانسان )اصالت يستياومان تفکّر .شـد متولّد نو يتيجاهل و نو يآدم

 نو، ياخد که انندينمايم را دوم تيجاهل شيدايپ يهاشــهير هم، با توأم (يگريوي)دن يســتيســکولار

 .کننديم يمعرف را نو انسان و نو اخلاق

ــان ياغوا  ــا به امر قيطر از نه و افتاد اتّفاق نيزم به دادن نتيز قيطر از انس  از يحتّ و فحش

 شانيابر دادند،يم انجام را آنچه طانيش و» :بود فرموده هيآ که چنان ها،يزشت به يبخش نتيز قيطر

 (49 / )انعام .«است آراسته

 يهاپهنه همه پس، آن از و شد فرهنگ به ليتبد افت،ي يفلسف صورت ابتدا که سمياليماتر ينوع

 به نماره و هاناشــناخته و هايکيتار هکنند زائل علم که، ســتين دهيپوشــ .گرفت را بشــر يمادّ اتيح

 الله، آل و الله کتاب که همان .اســت باطل و حقّ انيم فارق و حق حجّت معرّف .اســت حق يســو

ر حامل، ــّ ــفا جهت نيهم از .بودند آن مبلّغ و مبش  دوم، تيجاهل عصــر در کنيل دارد؛ خود در زين ش

 علم تصــور حق، حجّت منکر نيبزرگتر الله، آل و الله کتاب هکنند عيضــا و يمخف حجاب نيبزرگتر

 يعني شده؛ هم معکوس فارق حجّت، کسوت در بلکه شد؛ يآگاه و علم به شـهره و گرفت خودش به

 .دينمايم معروف را منکر و منکر را معروف کند؛يم يمعرف حق را باطل و باطل را حق

 او کلام اســتماع و داريد محض به امّا شــناخت،ينم را حق حجّت اوّل، تيجاهل عصــر در جاهل

 قح حجّت با انکار و زيست و محاجّه به ،مد عصر جاهلان کن،يل کرد؛ رها را يپرسـتبت و هابت و آورد مانيا

 زا قائم کس هر فرمودند خدا رسول» :فرمودند نقل پدرانشان قول از )ع(صـادق امام رو، نيهم از .پردازنديم

 تيجاهل هتجرب اعلام (19 / 09: 9419 ،ي)مجلســ .«اســت مرده تيجاهل مرگ به د،ينما انکار مرا فرزندان

 معصــومان، هائم و يگرام امبريپ يسـو از ظهور، از قبل يهاسـال در مدرن تيجاهل يعبارت به و دوم

ران و مبلّغان توســط که اســت، تطوّر و تکامل اي «يترقّ اصــل» پندار بطلان اعلام  تفکّر و خيتار مبشــّ

 ته،يدرنم همان اي يترقّ اصل مبلّغان و انيحام پندار مطابق کرد،يرو نيا در .شد رفتهيپذ و مطرح يغرب

 تمدّن و مدرن ستيز است، عالمانه اتيح اعلام شرط و ياعتباربخشـ باعث و صيتشـخ ملاک چهآن

 هجربت با کند گمان تا شــد باعث و ســاخت توهّم يمبتلا را يغرب بشــر که همان .اســت کيتکنولوژ

 .است افتهي راه يآگاه و علم ديخورش محضر به و رسته جهالت از تهيمدرن
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 را يمختلف وجوه آمده، انيم به سخن هاآن از معصومان اتيروا در که دوم تيجاهل نيا قيمصاد

 موجد و باعث که همان .است ياعتقاد و يفکر هحوز در تيجاهل بر ناظر اوّل، بخش .دهديم نشـان

 هربارد معرفت عدم معصومان، حضرات انيب در .شوديم زين تيجاهل يتمدّن و يفرهنگ قيمصـاد بروز

 و سؤال مورد آن، هدربار انسان که يامر است، شده اعلام تيجاهل در مرگ همنزل به عصـر هر در امام

ــده نقل )ع(نيرالمؤمنيام قول از باره نيا در .شــد خواهد واقع مؤاخذه  )ص(الله رســول که اســت ش

 ايدن از تيجاهل مرگ به باشــد، نشــناخته را خود )عج(زمان امام کهيحال در رد؛يبم کس هر» :فرمودند

 .«رديگيم قرار مؤاخذه مورد داده، انجام اسلام و تيجاهل در که ياعمال خاطر به و رفته

 و دهديم قرار خود حجّت عنوان به را ياشخاص ات،يح بينش و فراز از گذار در ،يآدم يرو هر به

 را خود صورت ،يمادّ معاملات و نهديم او يپ در سـر و فرهنگ و ادب در ،يفارق و حجّت هر لاجرم،

 نظام سبب ما، از يفرمانبردار» :نديفرمايم )ع(زهرا فاطمه حضرت که ستين سببيب .سازديم نمودار

 ،يطبرســ ؛229 / 1 :9419 ،ي)مجلســ .«هاســتتفرقه از يبخشــ امان هيما خاندان ما امامت و امّت

م عصـر، هر اتيح يرونيب صـورت (11 / 9 :9499  و عصر هر در مردم که اسـت يحجّت ينيع تجسـّ

 را هاآن تمثال و نگرنديم را خود هاحجّت iنيآ در مردم .شناسنديم شيخو حجّت و امام را آن زمان،

 .سازنديم مجسّم و آشکار ،يرونيب عالم در

 انامک که است رمعصوميغ و تهيمدرن عصر حجّت ينيع انعکاس مدرن، تيجاهل تمدّن و فرهنگ

 از تيبعت بشر که يماض اعصار ريسـا و عصـر نيا نياديبن تفاوت البتّه، و اسـت افتهي امارت و سـلطه

 ان،ودروغزن کاهنان روانيپ و پرستانبت گذشته، ادوار در کهاسـت نيا نهاده،يم گردن را معصـوم ريغ حجج

 يوعن حدّاقل، و آمدنديم مشغول خودشان از ريغ يبت يحتّ و يکاهن ،ياالهه ،يطاغوت يشخص پرسـتش به

 ،طاغوت پرستد؛يم را خود بشر مدرن، عصر در کنيل داشـتند؛ مراتب اسـفل در را خود ترک و خود از خروج

 اتيح خيتار در که است تيجاهل نوع نيبدتر نيا و شـده مسـتقر «ياديخودبن» در واسـطهيب اوسـت؛ خود

 .جور و ظلم از آکنده است، يجهان موجد تيجاهل نيا .است افتاده اتّفاق بشر

 مردم! يا» :فرمودند آنجاکه است، شگفت آخرالزّمان مردم به خطاب ي)ع(عل رمؤمنان،يام سـخن

 با که کس آن با برود، ما قائم استقبال به شما انيم در مرسوم تيجاهل با که کس آن د،يبدان نيقي به

 رب همه روز آن در که اســت نيا آن ليدل و ندارد يتفاوت رفت، خدا رســول اســتقبال به اوّل تيجاهل

 .«رديگ قرار خداوند رحمت مورد که يکســ آن مگر کرد، خواهند يزندگ تيجاهل روش و رســم

 (921/  09 :9419 ،ي)مجلس

 نانچ د؛ينمايم بهيغر را ياجداد و آبا مرام و نييآ جاهلان، چشم در که اسـت يگانگيب و يدور وسـعت
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 رسول که را يکار همان» :ديفرمايم )عج(يمهد امام رهيسـ درباره ،يگريد زبان به معصـوم امام همان که

ــول که چنان کند،يم خراب را موجود يهابدعت. دهديم انجام يمهد داد، انجام )ص(خدا  )ص(الله رس

 (219 / 9 :9911 ه،يبابو )ابن .«کنديم بنا نو از را اسلام گاهآن نمود، منهدم را تيجاهل اساس

 ب،نس به افتخار ت،يعصب جمله از ياجتماع مسائل بر ناظر مدرن تيجاهل زهيمم وجوه دوم بخش

 و منکرات وعيش و غنا قمار، خمر، شرب خدا، از ريغ به خوردن قسـم تبرج، غضـب، نه،يک و حسـادت

 يهايژگيو از يبرخ ،يفارس سـلمان يبرا يطولان يثيحد در )ص(اکرم امبريپ .اسـت جامعه در ليرذا

 نيب در ناپسند و بد يکارها تيموقع آن در !سـلمان يا» :نديفرمايم بازگو طور نيا را مدرن تيجاهل

 يکارها صــورت به کو،ين و دهيپســند يکارها و ديآ در دهيپســند و ســتهيشــا يکارها بصــورت مردم

 و نيما افراد به و شــوند واقع امانت و وثوق مورد شــه،يپ انتيخ مردمان .کند جلوه ناپســند و دهينکوه

 و صــحّت مهر او يهادروغ به و کنند قيتصــد را دروغگو مرد و شــود داده انتيخ نســبت درســتکار،

 آن در !سلمان يا ... .ندهند اثر بيترت او گفتار به و دروغگو را درست و راسـتگو مرد و بنهند يدرسـت

 را خود زنان و زنان به هيشــب را خود مردها ... .ندينمايم اکتفا هازن به هازن و مردها به مردها وقت

 اند،دهشــ دهيآفر مثل ديتول يبرا و ()زنان هســتند رحم يدارا که يافراد و .ندينمايم مردان به هيشــب

 هپرد زمان آن در !ســلمان يا ... .باد خدا لعنت من امّت از زنان آن بر پس .شــونديم هانيز بر ســوار

 رائج خدا يهاتيمعص و دهيدر عفاف ميحر .شوديم آورده يجا به هياله محرّمات و پاره مردم عصمت

 .ودشيم عيشـا مردم هتود نيب در و رائج علناً دروغ و مسـلّط خوبان و ارياخ بر اشـرار و بدان .گردديم

 لباس به مردم .رديگيم فرا را هاتوده ههم ،اجياحت و يازمندين و ظاهر اســتکبار و يخودســر و لجاج

 و لهو هب اشتغال .شـوديم دايپ باران فصـل ريغ در فراوان يهاباران .کننديم مباهات گريکدي بر خود

 و معروف هب امر .شمرنديم کوين و دهيپسند يامر را يقيموس آلات و باطل با کردن يباز ليقب از لعب

 تيوضــع و زمانه .داننديم ناپســند و دهينکوه امر آورند،ينم يجا به کهآن از گذشــته را منکر از ينه

 ،زمان آن در ،نيراســت مانيا با و مؤمن مردمان که کنديم دايپ انحطاط يقدر به زمان آن در طيمح

 در و عابدان و زاهدان نيب در .بود خواهند ترليذل و رتريحق و ترپســت امّت افراد تمام از مردم نيب در

 کدگري از ملامت و يجوئبيع صدد در وستهيپ و ظاهر يبدخواه و ينيبدب حسّ کانشانينزد و علما نيب

 (910 / 2 :9949 ،ي)قم «نديآيم بر

 از ياذرّه قلبش در کس هر :فرمود )ص(خدا رســول» :فرمودند که شــده نقل )ع(صــادق امام از

 ،يني)کل .«نمود خواهد محشور تيجاهل اعراب با نيبازپس روز در را او خداوند باشـد، داشـته تيعصـب

ب هرکس» :نديفرمايم گريد تيروا در (911 / 2 :9940  اعراب با را او امتيق روز خداوند ورزد، تعصــّ
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 (91 / 90 :9919 ،ي)العامل .«گردانديم محشور يجاهل

 بتعصّ ينيد و يعلم ،ياسـيسـ ،يالهيقب جهت هر به کس هر که اسـت نيا ثياحاد نيا يمعنا

 آنقدر ما، روزگار مردم انيم در تعصّب نوع نيا .شد خواهد محشـور تيجاهل اعراب با امتيق روز بورزد

 ياگونه هب است، کرده تيسرا زين دانش رندگانيفراگ و دانشمندان به يحتّ که دهيگرد انيع و آشـکار

ب آنان، در خطا همشــاهد وجود با يحتّ خود، يزعما به نســبت افراد نيا گردديم مشــاهده که  تعصــّ

 .نديآيم در يجاهل اعراب قيمصاد از يمصداق سلک در ندانسته اي دانسته گونه نيبد و دهنديم نشان

 .دباشيم مدرن تيجاهل يهانمونه نيبارزتر از يجاهل نخوت و تيحم و نسب و حسـب به افتخار

 افتخار خود نسب و حسب به تقوا، و تيهدا و حقّ حساب به وستهيپ طور به اوّل، تيجاهل يعرب ليقبا

 افتهي قتحقّ نهيع به زين دوم تيجاهل در موضوع نيا و بود جيرا اريبس آنان انيم در تيحم و کردنديم

 و ميباشيم نيد حساب به خانواده و رهيعش به تفاخر و يفروش فضل شـاهد اکنون هم که چرا اسـت؛

 هجينت در آن، شــأن از کاســتن و لهيقب فلان و شــخص فلان نســب به زدن طعنه گرنظاره آن از فراتر

 يعني ن؛آخرالزّما در يادهيپد نيچن وجود بر ديتأک با فيشــر اتيروا .ميباشــيم زين ييهانگرش نيچن

ــتگاه ــده وارد دوم تيجاهل خاس  امام از .دارنديم حذر بر ياعمال نيچن انجام عواقب از را ما و اندش

 ...بهانس به زدن طعنه و نسب به فخر است، تيجاهل اعمال از زيچ سه» :فرمودند که شده نقل )ع(باقر

 ن َّإِّ» :اسـت تقوا فقط کرامت، اديبن که دارد اشــاره موضـوع نيا بر زين قرآ (404 / 2 :9411 ،ي)نور .«

 (9 / )حجرات .«شماست نيتقواتر با خداوند نزد در شما نيتريگرام همانا ؛أَّتْقَّاكُمْ عِّندَّاللهِّ أَّكْرَّمَّكُمْ

 و ترکوچک به شــفقت و بزرگتر به احترام عدم و رحم قطع زين و ييتندخو و نهيک حســادت، قطعاً

 و امعجو ضعف اسباب جمله از شود،يم منازعات و هايلشـکرکشـ به منجر که ييهايتوز نهيک گريد

 تاررف و اعمال گونه نيا روازاين و باشديم دشمنان يبرا سهل ياطعمه به آنان ليتبد و هاآن ييجدا

 بر» :که است آمده )ع(تيب اهل يسو از شـده وارد اتيروا در .اسـت دهيگرد مقدّس شـارع، يسـو از

 شعب ن)اب .«است تيجاهل اعمال از که گريکدي به نسبت يتوزنهيک و دنيورز حسادت از ديباشـ حذر

 (9 :9949 ،يالحرّان

 و کرده خارج يفطر و يعيطب حالت از را انســان رايز اســت؛ تيجاهل مظاهر از يمظهر غضــب،

 تصــرّف انســان عقل در نفس يهوا اســاس بر و گردديم ختهيآو عقل و قلب يرو بر ياپرده چون

 مورد بغض جهت نيا از .گرددينم نياندوهگ برساند، قتل به را يشخص اگر يحتّ که ييجا تا کنديم

 اردو )ع(معصومان ائمه هيناح از .است شده قلمداد تيجاهل افعال از عمل نيا و گرفته قرار شـارع ينه

 .«گردانديم محشور تيجاهل اعراب با را او امتيق روز خداوند د،ينما غضب کس هر» :که است شـده
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  (299 :9914 ه،يبابو )ابن

 زا را زنان ميکر قرآن و است اوّل تيجاهل در زنان تبرّج متناسب دوم، تيجاهل در زنان ييخودآرا

 رد زنان ييخودآرا مانند را خود و ؛يالأولَّ ةِّيالْجَّاهِّلِّ تَّبَّر ُجَّ تَّبَّر َّجْنَّ لا وَّ» :اســت نموده ينه ناروا عمل نيا

 اشاره «يالاول تيجاهل» عبارت نيمفسـر يبرخ نقل طبق (99 / )احزاب .«ديياراين اوّل تيجاهل عصـر

 .دارد اسلام امبريپ از قبل عصر تيجاهل به

 مردم .باشد دهينشن يحرف اسـلام از قبل اعراب تيجاهل مورد در که افتي توانيم را يکسـ کمتر

 اشاره است «تبرج» از عبارت که هاآن از يکي به ه،يآ نيا در که اندداشـته يرسـوم و آداب زمان، آن

 يهايسررو دنباله و نداشتند يدرست حجاب» ت،يجاهل عصر زنان که معناست نيا به تبرج .است شده

 آنان ياهگوشواره و گردنبند و نهيس از يقسـمت و گلو که يطور به انداختنديم سـر پشـت به را خود

ــ )مکارم بود انينما ــتور هازن به هيآ نيا در ميکر قرآن (211 / 91 :9941 رازى،يش  که دهديم دس

 .نکنند رفتار تيجاهل عصر يهازن مانند

 از يکي هيآ نيا که اندکرده انيب را نکته نيا ن،يمفسر از يبرخ «يالاول هيجاهل»ريتعب از استفاده با

 رخ ندهيآ رد که دهديم يگريد تيجاهل از خبر که چرا .باشــديم قرآن زيآم اعجاب يهاييشــگويپ

تَکُونُ» :نديفرمايم فهيشــر هيآ نيا ريتفســ در )ع(باقر امام .داد خواهد  ،ي)مجلســ «أُخْرَى  ٌيجَاهِلِ ســَ

 .افتاد خواهد اتفاق يزود به زين يگريد تيجاهل( 911 / 22 :9419

 من شــر راهماالأخ نيتيجاهل نيب بعثت» نديفرمايم ينوران يانيب در زين )ص(اســلام يگرام امبريپ

 هختيبرانگ است، ياوّل از ترسخت آن نيدوم که تيجاهل دو نيب من (401 :9491 )ابومعاش، «أولاهما

 .امشده

ــکارا ت،يجاهل زمان در اعراب ــراب ينيد اي ياخلاق مانع چيه بدون و آش ــيم ش  نيا و دندينوش

 تا بازگشته دوباره تيجاهل ما روزگار در (2 / 9 :9414 ،ي)مسعود .بود عيشا زين مکّه در يحتّ موضـوع

 نوشند؛يم شراب مسلمانان ريغ اغلب و مسـلمانان از يبعضـ که شـنونديم و ننديبيم مردم که ييجا

 روا آن دنينوشــ به نســبت يپنهانکار گونهچيه و ندينمايم گناه نيا ارتکاب به مبادرت آشــکارا بلکه

 .دارندينم

 نيا و بود تيجاهل عصر در آشکار و جيمه امور از ،يخوان آوازه و زيانگطرب يقيموس نواختن و غنا

 آشکار امر نيا با ظهور، از پس اسـلام و پرداخت غنا به که بود يکسـ اوّل او و اسـت سيابل اعمال از

 الل َّغْوِّ عَّنِّ هُمْ نَّيوَّال َّذِّ» :نمود شيســتا را آن کنندگان اعراض و ينه آن انجام از را مردم و کرد مبارزه

ونَّ  يدوم تيجاهل عصر در اکنون (9 / )مؤمنون .«ندينمايم اعراض هودهيب از که يکسـان آن ؛مُعْرِّضُُ
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 فروش و ديخر و طرب آلات نواختن و يخوان آوازه و لهو و يعلن يغنا شــاهد م،يکنيم يزندگ ما که

 .ميباشيم حرمتشان نيع در هاآن

 لاحاص آن، اصـلاح که خانواده زهيپاک کريپ حفظ يبرا و کرده ينه را آن اسـلام که يامور جمله از

 در .است جامعه در ليرذا و منکرات وعيشـ نموده، مبارزه آن با شـدّت به باشـد،يم عکس به و جامعه

ــار قالب در ،يديجد تيجاهل ما، يفعل روزگار ــاد جاديا و منکرات انتش  جوامع يحتّ جوامع، در فس

 نيا جمل  از و فيشر اتيروا که است يموضوع نيا و اسـت گذاشـته وجود عرصـ  به پا مسـلمانان،

 زنانتان که يهنگام بود، خواهد چگونه شــما حال» :اســت نموده ديتأک آن بر )ص(خدا رســول تيروا

 ( 42 :9911 ،ي)صاف .«شوند فاسق جوانانتان و فاسد

 دارد؛ وجود ايدن در هم امروز ت،يجاهل» :نديفرمايم مدرن تيجاهل فيتوص در يرهبر معظم مقام

 يانرشهوت دارد؛ وجود معنا نيهم ناًيع هم امروز م؛يبشناس را تيجاهل و ميکن باز را چشـممان ديبا ما

 راچ مييگويم است؛ «ليتما» غرب يايدن در يرانشـهوت منطق امروز .منطقيب مهار،يب حسـاب،يب

 نيا ؛است يبشـر ليتما کي نيا خب، نديگويم د؟يکنيم جيترو را ييگراهمجنس را، يبازهمجنس

 شهوات باب در يقرمز خطّ چيه تيرعا عدم و يرانشـهوت هعرصـ در که نهايهم اسـت! منطقشـان

 که ساوتق به نوبت روند،يم شيپ و کنندينم توقّف و يستادگيا يبشـر گوناگون شـهوات و يجنسـ

 را هاگناهيب کُشــند،يم را هاانســان :کنديم مشــاهده هم نجايا انســان را تيوضــع همان رســد،يم

 وجود امروز که است يتيجاهل نيا دهند؛يم قرار سرکوب مورد را هاملّت يجرم چيه بدون کُشـند،يم

 ستا نيا ـ قرآن ريتعب به ياول تيجاهل ـ اوّل صدر تيجاهل با تيجاهل نيا فرق .مدرن تيجاهل دارد؛

 يرستگار هيما که علم يعني دانش؛ سلاح به علم، سـلاح به اسـت مجهّز و مسـلّح ت،يجاهل امروز که

 يکسان نآ .يبشر جوامع يبدبخت يبرا انسان، يروزرهيت يبرا است شده يالهيوس باشـد، ديبا انسـان

 ند؛يگويم زور دارند که اســت خود دانش يهافراورده به هيتک با ند،يگويم زور دارند ايدن به امروز که

 يتيامن يابزارها دارند، که ياطّلاعات يابزارها است، دانش هفراورد و شده ساخته دارند که يسـلاح نيا

 همان خدمت در هاآن ههم است؛ علم يهافراورده هانيا دارند، که يغاتيتبل ميعظ يابزارها دارند، که

 و است مواجه يتيواقع نيچن کي با ياسلام هجامع .است ايدن امروز وضع نيا .است غضـب و شـهوت

 .کند درک ديبا کند، احساس ديبا اسلام يايدن را نيا

 تيجاهل برابرِ هزارها بلکه صــدها خطر با بالا، اريبســ توان با اســت؛ شــده ديبازتول تيجاهل امروز

 ياسلام ميعظ يروين .است شده مجهّز امروز بحمدالله هم اسلام البتّه .اسلام اوّل دوران و اوّل يروزها

ــتفاد با ــترده ايدن در امروز گوناگون، يابزارها از هاس ــت گس  رفندت بر هغلب ديام ت،يموفّق ديام و .اس
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 در و است «رتيبص» اوّل هدرج در است لازم که يزيچ است؛ ييبالا ديام ست؛ين يکم ديام دشـمنان

 اناتيب) .«ميدار اجياحت آن به مســلمان يهاملّت ما که اســت يزيچ نيا ؛«همّت و عزم» دوّم هدرج

 (24/12/9914 يرهبر معظم مقام

ــلام انقلاب  ــرت يجهان انقلاب دارهيطلا رانيا ياس  تيجاهل رفع در آن نقش و )عج(يمهد حض

 هم ود،ب مدرن تيجاهل در و اسلام از قبل تيجاهل زمان در که ييرفتارها شتريب که ديگرد انيب مدرن

 توانيم آن طبق که است ييهاشاخص از يکي خود نيا و بود ياله احکام مخالف هم و عقل مخالف

 .ديسنج را مسائل از ياريبس

 هک باشديم معروف «مدرن اي و نينو» تيجاهل به که ميباشيم دوم نوع تيجاهل شاهد ما امروزه

 گرا .است معصوم امام به نسبت معرفت و شناخت عدم تيجاهل نيا حصـول عوامل نيترمهم از يکي

 تيجاهل به باشد داشـته رابطه و ونديپ شيخو زمان امام با نتواند و نشـناسـد را خود زمان امام يکسـ

 رگم زين او مرگ شد، جاهلانه شـخص کي يزندگ که يوقت .دارد ياجاهلانه يزندگ و شـوديم مبتلا

 )ص(اســلام يگرام امبريپ رايز اســت؛ يلجاه مرگ ،جاهلانه يزندگ هويم و ثمره که چرا .اســت يجاهل

 که کســ  .(999 / 2 :9940 ،يني)کل «ةيجَّاهِّلِّ تَّةًيمِّ مَّاتَّ زَّمَّانِّهِّ إِّمَّامَّ عْرِّفْي لَّمْ وَّ مَّاتَّ مَّنْ» :نديفرمايم

 .است تيجاهل مرگ مرگش نشناسد، را زمانش امام و رديبم

 روزهام که يهولناک فتن  نيچن نيا از ماندن امان در و مدرن تيجاهل از ييرها راه تنها ن،يبنابرا

 يمانز تا .کرد انيب )عج(عصر امام يسو به آوردن يرو توانيم را است شده يبشـر جامعه ريبانگيگر

 .شوديم افزوده جهالتش بر روز به روز باشد، گردان يرو خدا حجت از امروز تيبشر که

ــلام يجمهور تيماه امام حضــرت ــلام اصــول و احکام را ياس  .داننديم يقرآن يهاآموزه و اس

 و واپسگرا و تحجر اسلام نه ناب، اسـلام اما اسـلام! را آن يمحتوا و روح و قالب و شـکل را يجمهور

 ياسلام نه .است قائل ارزش آنان آراء و مردم به که ياسـلام !يبعد تک نه جانبه، همه ياسـلام دگم!

 !ردهک افتيدر (... و يکتاتوريد و يخودکامگ و اير و )دروغ يســوختگ پدر يمعنا به را اســتيســ که

ــلام ــتقلال، و يآزاد عدالت، و عدل که ياس ــالار مردم اس  ،ينيخم :)رک .کنديم مطرح را ينيد يس

 (411 و 411 / 0 :9911

 يچوب چهار در آن يواقع ابعاد و ياســلام انقلاب تيماه ريتفســ و فيتعر ضــمن )ره(ينيخم امام

 و يخاک کره پهنه در انســان يباطن تحول ،ياســلام رانيا ييايجغراف هايمرز محدوده وخارج يجهان

 يدارچمپر به اسلام يجهان انقلاب يبرا يسازنهيزم و يديتوح و يمعنو ميمفاه به بشـر دوباره رجعت

 و دهايتاک .دانســتنديم ياســلام انقلاب توفنده انيجر ياصــل و مهم تيمأمور را )عج(حجت حضــرت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736
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 فقر رب کامل وقوف با يو که است مسلم تيواقع نيا نشان باره نيا در ينيخم امام مکرر حاتيتصـر

 و ياله تيمامور را تيبشر موعود يمنج ظهور طيشرا آوردن فراهم معاصـر، بشـر يمعنو ومسـکنت

 مبذول مقدس هدف نيا به لين يبرا زيران خود تلاش تينها و دانسته ياسلام انقلاب يخيتار رسـالت

 .داشتند

 ما :ندفرمود ياسلام انقلاب مدت بلند يواسـتراتژ هاآرمان و اهداف نييتع و فيتعر در بزرگوار امام

ــلام که ميموظف همه ــلام پرچم ميبتوان ما که دوارميام من .ميکن يمعرف ايدن يجا همه در را اس  و اس

 ارجخ به را خودمان انقلاب ديبا ما جيتدر به و ميکن پا بر ايدن يجا همه در را ياســلام يجمهور پرچم

 يهال و يخيتار رسالت به قيعم يمانيا و راسـخ يعزم با زيعز امام ميکن صـادر هسـت که ينحو به

 .ميکنيم صادر جهان تمام به را انقلابمان ما :که نمودنديم يادآوري را مهم نيا خود

 يفيتعر ارائه و يجهان اسـتکبار مسـموم غاتيتبل يسـازيخنث جهت )ره(امام حضـرت حال نيدرع

 صادر ميخواهيم را انقلابمان مييگويم که ما :دنديگرد متذکر ياسـلام انقلاب صـدور مفهوم از واضـح

 ريمشش ميخواهينم ما ،ميکن صادر را رانيا در است شـده دايپ که يتيمعنو نيهم ... ميخواهيم ميکن

 (11 / 99 :9911 ،يني)خم .ميکن حمله و ميبکش تفنگ و ميبکش

ــخنان از ييهابخش در امام ــبت به که دخو س  چهارده خيتار در )عج(منتظر يمهد ولادت مناس

 .ستين رانيا به محدود ما انقلاب که بدانند ديبا ما مسئولان :نديفرمايم اند،کرده راديا ق 9411 شعبان

 ـ فداه ارواحنا ـ حجت حضرت پرچمدارى به اسلام جهان بزرگ انقلاب شروع نقطه رانيا مردم انقلاب

 .دهد قرار حاضر عصر در را فرجش و ظهور و نهد منت انيجهان و مسلمانان همه بر خداوند که اسـت

 طرىخ کند، منصرف دارند عهده بر که اىفهيوظ از را نيمسئول اىلحظه اگر مادى و اقتصادى مسائل

 در را خود توان و سع  تمام  اسلام  جمهورى دولت ديبا .دارد دنبال به را نيسهمگ انت يخ و بزرگ

 ادجيا که انقلاب ميعظ اهداف از را هاآن که ســتين معنا بدان نيا ول  د،يبنما مردم بهتر چه هر اداره

  (921 / 29 :9911 ،يني)خم .کند منصرف است اسلام جهان  حکومت

 :نديفرمايم يانيب در يرهبر معظم مقام

 اسلام فروزان ديخورش سطتم،يب قرن تيجاهل ظلمات انيم در که مياخواسطته ما

 از بشططر، يهانسططل که يهنگام در مياخواسططته ما .ميدرآور درخشططش به را

 هدلزد ط شرق ملحد سميکمون تا غرب ديپل يدارهيسرما از ط گوناگون يهامکت 

 هب را نيريشطط و م لوب و سططالم يزندگ راه و بخش اتيح مکت  ميبتوان شططدند،

 ازدهي نيا طول در باًيتقر .اسططت ياسططلام هبيط اتيح آن، و ميبده نشططان بشططر
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 قسمت همان در م،يرفت شيپ اسلام راه در ما که يقسطمت هر در و هرچه سطال،

 لاماس جهت در مينکرد دايپ قيتوف که يبخش هر در و است شده نيريش يزندگ

 اناتيب) .است مانده يباق تلخ و تنگ و سخت يزندگ بخش آن در م،يبکن حرکت

 (79/71/7516 يرهبر معظم مقام

 لابانق يبرا نهضــت نيا ســاز نهيزم نقش بر شــانيا حيتصــر و ينيخم امام ســخنان به توجه با

 :گردديم اشاره نکته چند به ،)عج(يمهد حضرت يجهان

 ياســلام انقلاب تيماه يرهبر معظم مقام و )ره(ينيخم امام حضــرت شــاتيفرما اســاس رب .9

 تيمحاک يمناد و اگرياح و يآسمان يوح لياص يهاارزش و اصول بر يمبتن و ناب اسلام از برخاسـته

 ونچ يمانع با اول گام در جهان بر ناب اسلام تيحاکم کهيجائ از و است جهان سراسر بر ناب اسـلام

 دخواه دهيچ بر نيزم صفحه از مدرن تيجاهل ياسلام انقلاب غلبه با شد، خواهد مواجه مدرن تيجاهل

 .شد

 و هاياثرگذار استمرار بر دارد دلالت که است ياسلام بزرگ انقلاب آغازگر ينيخم امام نهضـت .2

 هالبت .دينما ظهور )عج(يمهد امام که يزمان تا اسلام هانج در آن گسترش و رشـد و آن افکار انتشـار

 افکار رشد و انتشار شـاهد جهان رايز کند؛يم دييتا را قتيحق نيا زين جهان معاصـر ياسـيسـ تيواقع

 ياجرا خواهان که اسلام جهان يعموم يداريب به که است ياسلام مختلف يکشورها در ينيخم امام

 .است دهيانجام هستند اسلام احکام

ــت،ين يمهدو بزرگ انقلاب از جدا ينيخم امام انقلاب .9 ــ بلکه س ــت آن از يبخش  همان و اس

   .کنديم دنبال اسلام يجهان حکومت ييبرپا باره در را آن کياستراتژ يهاهدف

 و هايگمراه جوريد شبستان در که است ينور انفجار و مبارک ينهضـت رانيا ياسـلام انقلاب .4

 اءياوص و اءيانب همه نهيريد يآرزو و داريپد ملت کي دوباره تولد آن از کهاسـت داده رخ هايسـرگردان

 ازسنهيزم و است صـغرا ظهور انقلاب نيا واقع در و اسـت گشـته برآورده نهضـت آن لهيوسـ به ياله

 و است، يآسمان انياد تمام يروزيپ شانيا يروزيپ و است، )عج(الزمان صـاحب حضـرت يکبر ظهور

 تيبشــر آرمان و شــده مفتوح جناب آن العاده خارق يروين توســط ينيديب و کفر يســنگرها نيآخر

 .افتي خواهد تحقق

 جهينت

ب ازدحام در ،ياوّل تيجاهل که اســت نيا از يحاک قيتحق جينتا  گور هب زنده ،يحزب و يالهيقب تعصــّ

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736
http://wikifeqh.ir/انقلاب_اسلامی_ایران
http://wikifeqh.ir/انبیاء
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 از شيپ تا کهيحال در .اندينما را خود مزمن يپرســتبت و غنا و قمار ،ييخودآرا و تبرّج دختران، کردن

 در خشوع و خضـوع بخت ،روازاين کرديم ريسـ طيبسـ جهل در بشـر ،يغرب تفکّر و خيتار هغلب دوره

 دادن تاصال با و کرد شهيپ ياديخودبن بشر عصر، نيا از امّا بود، نداده دسـت از يتمام به را حق برابر

 تامّ فاعل و شــناخت منشــأ قطب، و حجّت را خود ،يظاهر حواسّ هتجرب از حاصــل يهاافتيدر به

 لامک و يآسمان کتب ،يهست خالق روازاين .کرد ارائه يمادّ يريتفسـ آدم و عالم از و خواند شـناسـنده

 خود کاماح و ديکش يحسّ يهاافتيدر به يمتّک يکمّ عقل همحکم به را ياله ياياوص و ايانب يانيوح

 نو کتاب نو، يخدا نجا،يا از و آورد ديپد ديجد ياهيپا بر ديجد ييبنا واقع در .کرد صادر هاآن هدربار را

 :شــده انيب سيابل قول از که باشـد «قرآن» در هيآ نيا ريتفسـ واقعه، نيا ديشــا .آمد ديپد نو احکام و

 «... و ميآرايم شانيبرا نيزم در را گناهانشان هم من يساخت گمراه مرا آنکه سبب به پروردگارا»

 درنم تيجاهل شيدايپ يهاشــهير گرچه گفت توانيم ،ياصــل ســوال به پاســخ يپ در نيا بنابر

 در که دارد خود بطن در را ياول تيجاهل يهايژگيو تمام واقع در اما اســت، ياول تيجاهل از زيمتما

 داشت وجود امکان نيا نداشـتند يآگاه و علم چون هياول نيجاهل .اندافتهي نو يلعاب و رنگ زمانه گذر

 تند،هس مجهز تکبر و علم و دانش سلاح به چون مدرن نيجاهل اما شوند تيهدا حتينص و پند با که

 مراتب به مدرن تيجاهل پس .دارد وجود آنان تيهدا به يکم ديام جهيدرنت کنند،يم مقـاومـت

 مهمان و لهيقب از دفاع جنبه لهيقب افراد تيعصب ،ياول تيجاهل در اگر .است ياول تيجاهل از خطرناکتر

 ياديز گناهيب يهاانسان خون و گرفته خود به يتهاجم حالت صهيخص نيا مدرن تيجاهل در داشـت

 ،ياسيس ،ياجتماع ابعاد همه در مدرن تيجاهل زهيمم وجوه که است نيا تيواقع .است کرده ماليپا را

 و .بود شده تمرکز ياجتماع وجوه يرو شتريب حاضر قيتحق در که دارد وجود مدرن عصر ياقتصـاد و

 رشگست و بسط بر را خود رسـالت و فهيوظ رانيا ياسـلام شـکوهمند انقلاب کهاسـت جهت نيهمبه

 مناســب نهيزم و بسـتر جاديا و يسـازآماده در قيطر نيا از و سـاخته متمرکز يمهدو و ينيد معارف

 نقلابا که معناست نيا ديمو زين يکنون ياسلام يداريب .اسـت برداشـته را يمهم يهاگام ظهور يبرا

 و اســت نمانده محصــور و محدود يخاصــ ييايجغراف حوزه در ينظر و يفکر بعد در رانيا ياســلام

ــ ياسيس يهاآرمان و اهداف ظهور، يسازنهيزم و تيمهدو آموزه يراستا در است توانسته  ياجتماع ـ

 قرار دييتا وردم زين قيتحق نيا هيفرض آمده بدست يهاافتهي اسـاس بر نيبنابرا .دينما يريگيپ را خود

 .رديگيم
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 دوره در هاگروه يگرجيبس در )ره(ينيخم امام حضرت يرهبر نقش يبررس

 ياسلام انقلاب يريگشکل

 *حسنيحاج حهيمل
 **نيهشج يغفار زاهد

 دهيچک

أثير ت اريبس جوامع رييتغ در آن آثار که است ياجتماع بزرگ تحولات از يکي انقلاب

 يگرجيبس دئولوگ،يا نقش سه يدارا انقلاب نديفرآ در رهبران که آنجا از .است گذار

 رظاه بارز صورت به يگرجيبس نقش در مبارزات طول در اما هسطتند، يانگذاريبن و

 دبع سه هر در توانست ياسلام انقلاب رهبر وانعن به زين )ره(ينيخم امام .شطونديم

 بصططورت يفکر مختلف يهاگروه جيبسطط درخصططوصططاً  و کرده نقش يفايا يرهبر

 نقش شناخت پژوهش نيا ياصل هدف .ديگرد ظاهر مبارزات صحنه در يريچشمگ

 و ياسناد ليتحل روش از قيتحق نيا در و اسطت هاگروه جيبسط در )ره(امام يرهبر

 در نيهمچن .است شده اسطتفاده يرسطم اسطناد مقالات، کت ، از يبردارشيف ابزار

 نقش دمور در نينابيب پرداز هينظر عنوان به هافر کيار اتينظر به توجه با مقاله نيا

 امام که دارد آن از نشان هاافتهي نيبنابرا .اسطت شطده اسطتفاده يگرجيبسط يرهبر

 انقلاب يرهبر نقش در ياله قدرت و ينيد تيمرجع گاهيجا از يبرخوردار با)ره(

 خشونت بدون خاص ياسيس يارهايمع و ياسلام نشيب اسا، نيا بر و شدند ظاهر

 جيبسطط چهره و کردند جيبسطط اسططلام مکت  محور حول را يفکر مختلف يهاگروه

 .است گذاشته شينما به را ياگسترده يعموم
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 يديکل گانواژ

 .معارض يهاگروه گر،جيبس رهبر ،)ره(ينيخم امام انقلاب، رهبران انقلاب،

 همسئل انيب .1

 هب ارکان و طيشــرا اســاس بر و گذارنديم جا به را يآشــکار و پنهان جينتا و آثار جوامع، در هاانقلاب

ــر ،يرهبر .وندنديپيم وقوع ــازمان و يدئولوژيا ،يمردم عنص ــوب انقلاب ارکان عنوان به س  محس

 يگذارانيبن و يگرجيبســ اي دئولوگيا نقش ســه يدارا انقلاب نديفرآ در رهبران که آنجا از .شــونديم

ــتند ــ نقش در مبارزات، طول در يول هس ــورت به يگرجيبس  دوجو با .کننديم نقش يفايا بارز ص

 به )ره(ينيخم امام لذا است؛ مهم اريبس منابع ها،هگرو ،يمردم جيبس نقش ران،يا در متعدد يهاجنبش

ــت انقلاب رهبر عنوان ــن نحو به توانس ــ را يفکر مختلف يهاگروه احس ــورت و کرده جيبس  بص

 .کند نقش يفايا يريچشمگ

 هک است ياهداف جهت در گرقدرت منابع کاربرد و ياسـيسـ نظر از شـدن فال يمعنا به جيبسـ»

 نيا ياصل هدف به توجه با حال .(9 :9911 ترکمان، )احمدپور شـوديم فيتعر آن يدئولوژيا لهيبوسـ

 با است کرده يسع نگارنده سـت،هاگروهجيبسـ در ،)ره(ينيخم امام يرهبر نقش شـناخت که پژوهش

 نقش يبررس ضمن ،يرسم اسناد مقالات، کتب، از يبردارشيف ابزار و ياسناد ليتحل روش از استفاده

 يهاهگرو توانســت اما چگونه که اســت پرســش نيا به ييپاســخگو يپ در انقلاب در اما يگرجيبســ

 عنوان به هافر کيار اتينظر از توجه با مقاله نيا در نيهمچن کنـد؟ جيبســـ را يفکر مختلف

 آن از نشان هاافتهي نيبنابرا .است شده اسـتفاده يگرجيبسـ يرهبر نقش مورد در نينابيب پردازهينظر

 دشــدن ظاهر انقلاب يرهبر نقش در ياله قدرت و ينيد تيمرجع گاهيجا از يبرخوردار با امام که دارد

 را يفکر مختلف يهاگروه خشونت بدون خاص ياسيس يارهايمع و ياسـلام نشيب اسـاس نيا بر و

 .ستا گذاشته شينما به را ياگسترده يعموم جيبس چهره و کردند جيبس اسلام مکتب محور حول

 ينظر يمبان و ميمفاه الف(

 ميمفاه يبررس .1

 انقلاب .1ـ1

 کي در خاص طيشــرا در که اســت ييهايژگيو يدارا يمقطع ياجتماع دهيپد کي عنوان به انقلاب

ــوديم واقع جامعه ــوع نيا که ش ــت انقلاب يهاهينظر بحث موض  کي انقلاب در گريد ريتعب به .اس

 گاننخب عيســر و ياســاســ يدگرگون و ميرژ يســرنگون به که اســت يفراقانون ياتوده يجمع حرکت
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 .(91 :9912 ،ي)پناه شوديم منجر حاکم ياسيس

 انقلاب رهبران .2ـ1

 کي هبرجســت رهبران نقش نيترمهم ديشــا اي کننديم فايا انقلاب نديفرا در رهبران که يمهم نقش

ــد يانقلاب عمل راهبرد نييتع مردم و ونيانقلاب نيب وحدت جاديا جنبش  در .(green,1995: 51-52) باش

 بشجن مختلف سطح در و باشديم دارا روانيپ در را نفوذ و جذب قدرت که اسـت يکسـ انقلاب رهبر واقع

 .(10 :9912 ،ي)پناه کند فايا يبخوب را ... و منابع نيتام ج،يبس ،يسازمانده کننده، قيتشو نقش

 گرجيبس رهبر .3ـ1

 است ازمل ييآشنا يرهبر نشيب و شهامت ن،يآهن اراده» کنديم يمعرف نگونهيا را گرجيبسـ هافررهبر

 و هماهنگ مردم انبوه جنبش کي در و يجمع زهيانگ کي راه در را موجود يفشــارها و هاشيگرا تا

ــ رهبر را هايژگيو نيا .(12 :9912 )هافر، «کند زيتجه  تا رديگيم عهده به اميق طول در گرجيبس

 .دارديبرنم دست مبارزه از است نشده قوا سه حاکم تمام که يزمان

 معارض يهاگروه .4ـ1

 سپس و کرده يريگشکل به شروع جنبش نديفرآ در مردم از يگروه لهيوسـ به مخالف، يجمع حرکت کي

 در هاگروه ياعضا .شـوديم دارترجهت ترمنظم و ترافتهي سـازمان هاگروه عملکرد انقلاب رهبران لهيوسـ به

 .(294 ـ 299 :9912 ،ي)پناه زننديم منابع جيبس به دست کار نيا يبرا و اندگروه يجمع منافع يپ

 قيتحق نهيشيپ .2

 رفتهنگ انجام مستقل يپژوهشـ تاکنون نهادها، و هاگروه ابعاد در امام يگرجيبسـ مسـئله با رابطه در

 احزاب و هاگروه به اجمالا انقلاب در احزاب و هاگروه نقش ليذ در ســندگانينو از يبرخ البته .اســت

 يمبارزات ياســتراتژ يواکاو عنوان با خود مقاله در (9919) ياهزاره مثال، عنوان به .اندنموده اشــاره

 .ستا پرداخته هاگروه يحرکت وهيشـ و امام يمبارزات نوع به ياسـلام انقلاب نديفرآ در )ره(ينيخم امام

 يبررس انقلاب در افراد جذب را )ره(امام ياسيس رفتار يهامولفه خود نامه انيپا در (9910) پور قاسـم

 يعاتمطاله هاهگرو درباره يول .است داده قرارا يبررس مورد را انقلاب رهبر تيشخص شانيا .است کرده

 سئلهم که است آن انگريب احزاب و هاتشکل رامونيپ در شده منتشـر کتب يبررسـ .اسـت نداده انجام

 عنوان تحت خود کتاب در (9912) اردي مک .اســت انقلاب در مســتقل موضــوع کي مثابه به هاگروه

 را امام يرهبر نقش يول است پرداخته هاگروه يريگشکل به نسبت «هاتشکل و احزاب يريگشکل»
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 .است نداده قرار مطالعه مورد آنان جيبس در

 يرداربشيف بحث از نيهمچن و است اسناد ليتحل همان که يروش کاربست ثيح از حاضر مقاله

 رد امام يگرجيبســ يرهبر نقش به جامع ينگاه اســت کرده تلاش رســمس اســناد هامقاله کتب، از

 امام سـطتو هاگروهجيبسـ يچگونگ اثر نيا در لذا .باشــد داشـته انقلاب نديفرآ در هاگروه يريگشـکل

 ديآيم شماربه عيبد و نو ياثر که است گرفته قرار توجه مورد

 ينظر يمبان .3

 انقلاب ييســاختارگرا يهاهينظر .9 :از عبارتند که دارد وجود يمتفاوت يهادگاهيد انقلاب نديفرآ هدربار

ــناخت روش يهاهينظر .2 ــتريب اي کم نقش و دارند ينينابيب حالت که اتينظر .9 انقلاب يش  به يش

 (911:9912 ،ي)پناه .دهنديم نسبت انقلاب نديفرآ در يرهبر عامل

 ييساختارگرا دگاهيد .1ـ3

 نبشج در رهبر يبرا يمهم نقش که است ييکارکردگرا و يسـتيمارکسـ اتينظر شـامل دگاهيد نيا

 تحول هليوس لابانق ،يستيمارکس اتينظر در .داننديم ساختارها تابع را آن نقش و ستندين قائل يانقلاب

 در را آن ياهخواسته و رفته هاتوده نزد ديبا رهبران لذا است، يبعد ديتول هويش به ديتول وهيشـ کي از

 بتداا اســاس نيا بر اســت، جامعه ســاختار تابع يرهبر نقش ييکارکردگرا دگاهيد در اما .رنديبگ نظر

 گر،يد عبارت به» .شوديم آماده يرهبران ظهور يبرا سپس شوديم تنش و بحران دچار جامعه ساختار

 دخواهن ظهور ازيموردن رهبران آن ييجوچاره يبرا باشد، داشته وجود جامعه در يساختار مشکلات اگر

 .(911:9912 ،ي)پناه «کرد

 يشناخت روان دگاهيد .2ـ3

 در کننده نييتع نقش نخبگان و داشته انقلاب نديفرآ در ياسـاس نقش رهبران ات،ينظر دسـته نيا در

 و تمايتصــم به انقلاب همچون جامعه يدادهايرو معتقدند آنان .دارند ياتوده جيبســ و انقلاب انيجر

 و هستند گرانخبه ياجتماع شـمندانياند از يتعداد درواقع .دارد يبسـتگ هاآن احسـاسـات و اقدامات

 نسبت نانآ نيب روابط و نخبگان به انقلاب، ليقب از ياجتماع يدگرگون يندهايفرآ در را ياسـاس نقش

 (911: 9912 ،ي)پناه .دهنديم

 ينينابيب دگاهيد 3ـ3

 او ونبد رايز است يضرور برجسته رهبر کي حضور شد، آمده نهيزم که گاهآن» هستند معتقد ياعده
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 را خود اتينظر سـوم، دسـته در که يکسـان از يکي .(212:9912 ،ي)پناه «بود نخواهد کار در جنبش

 کوهش و نييآ کي تيقاطع مظهر رهبر» ديگويم نيچن رهبر درباره او .است هافر کيار کنديم مطرح

 .(929:99912 )هافر، «کنديم هيتوج و انيب را دانيناام جان و روح در انباشته خشم رهبر .است قدرت

 .دهديم زييتم هم از را يانقلاب رهبران نوع سه هافر

 دنکر گسـترده و انقلاب يفکر يسـازنهيزم کارشــان که پردازان، هينظر و سـخنوران اول دسـته

 جامعه ادند نشان و حاکم نظام تيمشروع از کاستن و يتينارضا کردن ياسيس نيهمچن و يتينارضـا

 ينهادها نامحسوس طور به که کنديم مطرح طور نيا را انقلاب در سـخنوران نقش او .اسـت يآرمان

 يراب را نهيزم و اثرکم را موجود يهايوابســتگ و باورها اعتبار،يب را قدرتمندان ف،يتضــع را مســتقر

 بر يهبرر نقش که انقلاب انپردازهينظر ريچشمگ يهايژگيو از يکي .کنديم ايمه جنبش کي ظهور

 هک يشهامت .است معاصـر گذشـته يالگوها و دشـمن و دوسـت از ديتقل به آنان يآمادگ دارند، عهده

 زا يچيسرپ در جسـارت رد،يگيدربرم را ديتقل در شـهامت که قدر همان اسـت يرهبر نوع نيا لازمه

 ممانهمص يالگوپرداز و ديتقل در مرز و حديب تيظرف ،ياقهرمانانه کار هيکل و شوديم شامل ار جهان

 .است مدل کي از

 نظام و اندازنديم راه به را جنبش عملاٌ که هستند تندرو متعصبان هافر، نظر از رهبران نوع نيدوم

 ندام هايبندصــف به فرماندهان مانند رهبران نيا .کننديم جاديا را ديجد نظام و ســرنگون را حاکم

 برجســته و مطرح را يخارج و يداخل دشــمنان و کننديم يکشــخط دشــمن و دوســت نيب و زننديم

 خود از تحقق يبرا را يباورســاز هعرصــ رهبران نيچن نيا .زننديم دامن تعارضــات به و ندينمايم

 زياچن يفرد وجود کي از ييرها حس و ونديپ شور آنان .دانديم يضرور کاملا متحد عمل و يگذشتگ

 رهبر کي آســتان به ســرســپردن ناامن، و ثمرهيب يزندگ از برخوردار افراد البته .زنديانگيبرم را پوچ و

ــت، آنان عدالت و يبرابرخواه آرمان بر يافتيره دارد يفرمانده قدرت که مقام يعال  اطاعت را اس

 .کننديم

 جنبش ييايپو مرحله انيپا از يحاک معمولاٌ آنان ظهور که هستند عمل مردان رهبران، سـوم نوع

 .شوند لابانق کننده تصرف که دارند ميتصم عمل، يواقع مردان و است افتهي انيپا اکنون جنگ .است

 ديسر ييجا به جنبش که آنگاه است آن در انقلاب انگذاريبن عنوان به عمل مرد کي عمده يهادغدغه

ــتگ از يبرا يآمادگ و کنند حفظ را آن وحدت نيهمچن و کنند تيتثب را آن  در ار ثاريا و يخودگذش

 رديگيم دســت به را ارياخت که ييهاروش با انقلاب انگذاريبن رهبر اي عمل مرد .دهند پرورش مردم يهاتوده

 را ييهاسازمان و نهادها جاديا البته رسانديم تعادل به را انقلاب و کننديم سـرکوب را هامخالفت قدرت با و
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 .کند رونيب دانيم از را انيناراض و مخالفان بتواند تا کنديم جاديا شده ذکر هدف يبرا

ــت نيا گرفت هافر کيار هينظر در رهبران نقش از توانيم که ياجهينت  متنوع رهبران که اس

 رشد و رفتنپاگ جامعه، موجود يهاينابسامان نييتب و فيتوصـ انقلاب، يدئولوژيا يطراح يبرا يانقلاب

 به دادن ديام ،يانقلاب کنش به دادن جهت ،يانقلاب رهبران نيب وحدت حفظ ،ياتوده جيبس ييشـکوفا

 جامعه از ريدلپذ ينما ميترســ جامعه، موجود يهاينابســامان رفع و حاکم نظام ينابود جهت در مردم

 و رديگينم اپ اصلا انقلاب اي جنبش رهبران وجود بدون که نيهمچن .کننديم فايا ياساس نقش انقلاب

 يانقلاب طيشرا وجود با رهبران که دانست ديبا اما .شوديم روبرو شکست با انقلاب، بروز صـورت در اي

 .ندکن ينيآفرنقش تواننديم انقلاب، اي و ياتوده يريفراگ جنبش کي يبرا لازم يهانهيزم و

)ره(ينيخم امام گانهسه يرهبر ابعاد .4

 رد کدام هر و باشــند دارعهده يمختلف رهبران را يانقلاب فيوظا نيا اســت ممکن هاانقلاب انيجر در

 کي در يرهبر نقش ســه نيا يتيشــخصــ ابعاد و ييتوانا به توجه با نکهيا اي و کنند ظهور يامرحله

 .شود يمتجل شخص

 يرهبر يبالا ييتوانا و يتيشـخص جامع ابعاد به توجه با )ره(ينيخم امام ران،يا ياسـلام انقلاب در

 شد رظاه بارز نحو به انقلاب تيريمد و يانگذاريبن ،يفرمانده ،يپردازهينظر يرهبر نقش سـه هر در

  (242:9911 ،ي)محمد .کردند نقش يفايا و

 ياسلام انقلاب در )ره(ينيخم امام يپرداز هينظر نقش .1ـ4

 امعمول که اســت معتقد او ميکرد مطرح انقلاب در رهبران نقش مورد در هافر هينظر بحث در چهچنان

 جنبش هک جيتدر به سپس .شوديم مطرح فرهمند رهبر کي لهيوسـ به يدئولوژيا ياصـل هسـته ابتدا

 و يانآرم تيوضع موجود، وضع يهاينابسـامان از يترکامل نييتب که دارد ضـرورت و ابدييم توسـعه

 تواندب تا ابدييم توسـعه هم يانقلاب يدئولوژيا شـود، مطرح يآرمان جامعه به موجود وضـع از يچگونگ

 .دهد انجام يخوب به را خود يکارکردها

 مطرح سنت و کتاب در که ياسلام نيقوان يجاودانگ و کمال ت،يجامع به اعتقاد با )ره(ينيخم امام

 به .کنديم يزيريپ را ياسلام حکومت ليتشـک و انقلاب هينظر يدئولوژيا اسـاس و هيپا اسـت شـده

 ،ياعاجتم و يفرد شــئون تمام در ،يديرتوحيغ يهامکتب برخلاف که اســت يمکتب» شــانيا گفته

 ،ينيخم )امام «دارد نظارت و دخالت ينظام و ياقتصـــاد ،يفرهنگ ،ياســـيســـ ،يمعنو و يماد

9911،412:29). 
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 نييبت و يطراح به هم تيمرجع هيسا در بود )ره(ينيخم امام لياصـ يفکر يمبنا نيا قتيحق در

ــ نظام ــيس ــلام که کرد ثابت هم و گماشــت همت ياس  ارياخت در را لازم يفکر خط توانديم هم اس

 و ينظميب مظاهر به انتقاد عنصــر )ره(ينيخم امام يدئولوژيا در .دهد قرار يپهلو ميرژ مخالفان

 نتقادا جامعه روز مسائل به صـراحت به که شـوديم افتي شـانيا مکتوبات و آثار نياول در ينابسـامان

 چهچنان دانديم روزمره يزندگ از اسلام گذاشتن کنار در را رانيا جامعه در بحران نيا علت و کننديم

 حکومت در که است نيا ما يهابتيمص تمام» :ديگويم شاه به خطاب 9904 سـال در که يانامه در

 .(212:9،ج9911 ،ينيخم )امام «است نيهم مفاسد تمام سرچشمه .ندارد ينقش اسلام و مذهب تو

 به که دکن ارائه را يانوآورانه يدئولوژيا قرآن، و سنت به يبنديپا ضمن توانسـت )ره(ينيخم امام

 وضع از ار ريتصو نيبهتر ،يبرابر و حکام ييپارسا عدالت، مانند يمذهب يهاآرمان از يريگبهره ليدل

 وب،مطل به موجود وضع از انتقال يبرا و داشت موجود وضع با ياديز فاصله که کردند مطرح مطلوب

 .کردند مطرح را آن قيدق و شفاف صورت به است، ياسلام حکومت جاديا همان که را راه نيموثرتر

 ياسلام انقلاب در )ره(ينيخم امام يگرجيبس نقش .2ـ4

 در لابانق ياصــل رهبر نقش که اســت معتقد او که مينيبيم هافر هينظر در يرهبر نقش به توجه با

 يماهنگه و وحدت ونيانقلاب نيب تواندينم نباشد مردم اعتماد مورد او اگر .است سازسـرنوشت جنبش

 حاکم ميژر با مقابله يبرا يميعظ يروين و شود موفق يمردم عيوس و ريفراگ جيبسـ و کند جاديا لازم

 ندک يکشخط دشمن و دوست نيب و زده دامن هايبند صفت به ياصـل رهبر نيا لزوما .آورد وجود به

 .زنديم دامن تعارضات به و دينمايم برجسته و مطرح را يخارج و يداخل دشمنان و

ــاه ميرژ هيعل بر مردم اميق طول در )ره(ينيخم امام  را آنان انقلاب يهاآرمان کردن مطرح با ش

ــان و يفداکار يبرا ــانيا .کردنديم آماده هاآرمان آن تحقق يبرا يجانفش ــ به ش  يهااميپ هليوس

 انندم يجمع يهاتيفعال انواع به مردم ياتوده جيبســ با و کردنديم آگاه را مردم ابتدا خود يســخنران

 اســاتاحســ ،ياســلام مکتب يدئولوژيا از اســتفاده با شــانيا .کننديم قيتشــو ،يمائيراهپ و تظاهرات

 حلهمر نيا در شانيا يرهبر .کردند جيبس و حساس موضوعات به نسـبت را آنان و کيتحر را هاتوده

 .بود برخوردار ريز يهايژگيو از

ـــ   جيبســ و آنان انيم وحدت جاديا و انقلاب هصــحن در اقشــار و هاگروه همه حضــور بر هيتک ـ

 مردم يهاتوده

 انقلاب رد آنان همبارز بر اسلام يدئولوژيا ساختن حاکم با آنان کردن همراه و ياسيس نخبگان جيبس ـ 

 منابع وهاوهگرجيبس ـ 
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 يارفداک و انقلاب نديفرآ در يجد مشارکت يبرا را مردم ،يذهن طيشرا )ره(ينيخم امام نيبنابرا 

 اداتح جاديا اهداف، سيتند به دنيرس راه کردن مطرح با و کردند، آماده آنان اهداف يبرا يثارگريا و

 يريفراگ ياتوده جيبس جهينت در .کردنديم ليتسه يگذشـتگجان از و يفداکار هيروح و يکپارچگي و

 .ديرس يروزيپ به ميرژ يسرنگون با انقلاب و شد ريپذامکان جامعه تمام در

 ياسلام انقلاب نديفرآ در )ره(ينيخم امام نقش نيرتمهم يانگذاريبن .3ـ4

 هنينهاد و انقلاب هادار فهيوظ هم که انقلاب کي ريمد عنوان به عمل مرد همان اي رهبر هافر نظر از»

 با و نندکيم ميتحک را يانقلاب قدرت يمبان هم و دارد برعهده را يانقلاب تيوضــع کنترل و آن کردن

 متحکو جهينت در و رساننديم تعادل به را انقلاب و کننديم سـرکوب را هابحران و هامخالفت قدرت

 را بانقلا يمشخط و هاآرمان هم )ره(ينيخم امام زين رانيا ياسلام انقلاب در .دهديم ليتشک متمرکز

 و کرد محقق جامعه اجزاء و ارکان تمام در مردم خواســت مطابق را تياســلام و تيجمهور و نهينهاد

ــک هنيزم دهايتهد و هامخالفت مهار با هم ــلام نظام تداوم و ليتش  ،ي)احمد «کردند فراهم را ياس

911:9911). 

 و ارياخت با و پرداختند دولت ليتشــک به ابتدا شيخو هيفق تيولا هينظر به توجه با )ره(ينيخم امام

 و نهادها سيتأســ در مردم اقشــار جيبســ با شــانيا .ندينما يدهشــکل را نظام توانســتند مردم يآرا

ــات ــس ــاس يادهايبن ميتحک در موس ــلام حکومت اس  )ره(امام .کردند يزيريپ را بلند يهاگام ياس

 تيتمام حفظ صورت به يخارج و يداخل تحولات و هابحران از ياسلام يجمهور نظام ينوپا حکومت

 به يگوابست هرگونه ينف و غرب و شـرق ژهيوبه گانگانيب و اجانب برابر در اسـتقلال و تيهو يارضـ

 نهيزم در .دنمودن محافظت زين آن رينظا و استعمار رشيپذ ،ينشـاندگدسـت ،يخودباختگ اي گانگانيب

ــل پرورش و مردم يمانيا يهاهيپا تيتقو ــته نقش امام خودباور يهانس ــطح در يابرجس  هجامع س

 .کردند فايا رهبر عنوان به يانسان

 در و عيوس اريبس يخارج و يداخل دشـمنان يسـو از غيتبل کهآن با ياسـلام انقلاب يروزيپ از بعد

 با ام،ام يول بودند آمده دانيم به يشرق و يغرب يهايدئولوژيا با مختلف يهاگروه و بود يمل سـطح

ــلام يغن فرهنگ به توجه ــلام دولت يهاهدف از يکي ابعاد، تمام در ياس  به انيجهان دعوت را ياس

 رصاد جهان به را مانياسلام انقلاب اتيمعنو ميخواهيم ما» :فرموديم و دانستند ياسـلام يهاارزش

 رانيا ياســلام حکومت گذارانيبن عنوان به ينيخم امام البته .(10:99،ج9911 ،ينيخم )امام «ميکن

 دينما يذارگهيپا رانيا در ميرژ يسرنگون از بعد ياديز اريبس وسعت با و قيعم يهايدگرگون توانست

 .بود رانيا انقلاب يامدهايپ نيبزرگتر از که کند بنا ديجد يساختارها براساس را جامعه و
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 هبرر ينيخم امام کهنيا علت» ديگويم نيچن رانيا انقلاب يرهبر اتيکل هدربار يمطهر علامه

 از برره کي يايمزا طيشرا واقعا کهنيا بر علاوه که اسـت نيا شـد نهضـت نيا بلامنازع و بلامعارض

 ،يرفک ريمس در شانيا بود، جمع شـانيا فرد در ... و تيقاطع شـجاعت، ،ينيبروشـن صـداقت، ليقب

  .(14:9911 ،ي)مطهر «نداشتند قررار ريس نيا در گرانيد که داشت قرار رانيا مردم يازهاين و يروح

 هاگروه يريگشکل در )ره(ينيخم امامن يگرجيبس نقش ينظر مدل .5

 

 هاگروه عملکرد در)ره(امام يگرجيبس تيرهبر نقشب( 

 هايلتشک واقع در آنان .بودند برخوردار يخاص گاهيجا از ياسيس يهاگروه)ره(امام ياسيس شهياند در

ــ ــازمانده از يخاص  و ارهايمع يدارا و کرده تيفعال يمبارزات انيجر در که اندياجتماع يروهاين يس

 ،يآرمان ،يرانيا جامعه تيهو درست شـناختن مشـکوک سـوابق ندانسـتن .هسـتند خاص يهايژگيو

 ودب ييارهايمع از تيهدا يبرا ياساس طيشرا مبارزه، در استقامت مورده اراده عمل، يدرسـت صـداقت،

 و ضعف نقاط به توجه با شـانيا .(490 :4 ،9911 ،ينيخم )امام داشـتند نظر در هاگروه يبرا امام که

 ررفتا يهاچالش و نمود ليتبد سازسـرنوشت يعنصـر به را آنان ياسـيسـ يهاحرکت ،هاگروه قوت

رهبري امام خميني در انقالب

بنيانگذار گربسيج

گروه ها

گروه هاي چپ گرا

مجاهدين خلق

حزب توده

گروه هاي مذهبي

فدائيان اسالم

موتلفه اسالمي

گروه هاي ملي

جبهه ملي

نهضت آزادي

نهادها توده مردمي

ايدئولوگ
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 در امام يگرجيبس يکياستراتژ رهيس نسان،يبد .داديم قرار انتقاد و يابيارز مورد زين را شـان ياسـيسـ

 چوبچار در ياســيسـ يهاگروه هآزادان يهاتيفعال با يمخالفت گاهچيه که بود ياگونه به مبارزه طول

 زاتمبار طول در گانهيب يهاانيجر از متاثر يهاتيفعال از همواره امام نداشتند ياسـيسـ يمذهب نظام

 .کردند يريجلوگ هاگروه

 شده ياسيس يهاگروه از يبرخ يريگشکل سازنهيزم 9942 ياسيسـ تحولات ،ياسـلام انقلاب در

 لفمخت يهادگاهيد ،ينظر يمبان تفاوت .شــد ييهاافت و ييزهايخ دچار يبرا اميق حرکت در که بود

 اب هاگروه همه اما دهند، انجام ياســيســ گوناگون يهاتيفعال نهضــت طول در آنان که ديگرد باعث

 ياسيس يهاگروه و يفکر يهاانيجر .نبودند يمردم اميق مخالف و بودند تضاد در ميرژ يهااستيس

 وهيشــ و اهداف در تامل با و داده گســترش را خود ياجتماع اي ياســيســ مبارزات اميق ميعظ برج در

 يمبارزات مختلف يهاعرصه در ،ياسيس يآزاد از يجانبدار و مردم با يهمراه رشيپذ ضمن يمبارزات

 .کردند يرويپ )ره(امام تيرهبر از انقلاب، قدرت ساختار قيمصاد تحت

 امام .ودب استوار شانيا عملکرد اساس بر هاگروه با ارتباط در )ره(امام جيبسـ تبلور نکه،يا آخر کلام

 و ارکان فقط ام،يق در احزاب و هاگروه مشارکت ،ياجتماع ياسـيسـ يهايآزاد شـناختن تيبرسـم ضـمن

 يفکر يهاانيجر خصوص را جامعه اقشـار تمام توانسـت ،يآزاد اسـتقلال، ،ياجتماع عدالت انقلاب، اهداف

 .بگذارد شينما به عمل عرصه در را يگرجيبس نيماش نيبزرگتر و کند جيبس انقلاب کريپ در گوناگون

 )ره(امام يرهبر و يمل يهاگروه .1

 ،يفکر يمبان براساس آنان که ديگرد موجب اهداف، و هاخواسـته ثيح از ياسـيسـ يهاگروه يتمام

 فوذن با مخالفت اســت،يســ از نيد ييجدا ران،يا حيترج اهداف با يمل يهاگروه .بشــوند يبنددســته

 نيمهمتر انجيا در .کردند ياسيس يهاتيفعال به شـروع تيمشـروط ياسـاسـ قانون بر هيتک س،يانگل

 .ميدهيم قرار يبررس مورد را انقلاب نديفرآ در امام يرهبر با ارتباط در يمل يهاگروه

 رانيا يمل جبهه .1ـ1

 هب يمل جبهه .بود آمده وجود به کوچک حزب چند از که بود يمل جبهه رانيا ياسيسـ احزاب از يکي

 خواســتار و گرفت شــکل 9921 آبان در سيانگل اســتعمار از رانيا دنيرهان و يرانيا ييگرايمل هدف

 به شروع دوباره حزب نيا ياسيسـ باز يفضـا دنبال به 9904 سـال در .بود کايآمر با رابطه گسـترش

 راستا نيا در و حکومت نه کند سلطنت ديبا شاه ياسـاسـ قانون بر هيتک با بودند معتقد و کرد تيغعال

 را اريبخت يعني جبهه نيا رهبران از يکي قدرت، گرفتن دست به يبرا انقلاب يروزيپ آسـتانه در آنان
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 (911:9919 ،يهرات و يوضي)ع .کردند يمعرف يريوزنخست عنوان به

 و ينيخم امام مخالفت با کرد،يم دنبال را خود اهداف کايآمر کمک و تلاش با که يمل جبهه

 جلب يپ در آنان .بود زيســت در يرهبر و انقلاب يهاآرمان با که چرا شــد مواجه رانيا يانقلاب مردم

 رهبر هک بود يدرحال نيا .داشــت تضــاد ينيخم امام يانقلاب راهبرد با نيا که بودند ييکايآمر مقامات

ــورت به انقلاب ــکار ص ــبب را آنان و نموديم مخالفت اعلام گانگانيب با آش ــکلات همه نيا س  مش

 بود دهنمو رشد جبهه نيا يدئولوژيا در که استيس از نيد ييجدا شهياند گريد يسو از و دانسـتيم

 به و رديگن قرار ياسيس فعالان توجه مورد که شد باعث امر نيا و بود زيسـت در امام يانقلاب شـهياند با

 .گردد ليتبد يمذهب ريغ جبهه کي

 چارچوب رد يشرع يمبان از برخاسته يمقطع هر در ينيخم امام يانقلاب ـ ياسيس مواضع نيبنابرا

ــتندينم جامعه نخبگان چهچنان کارانه،محافظه ملاحظات نه بود منطق  کممح منطق برابر در توانس

 ههندد نشـان که بود ياله فيتکل اســت،يســ عرصـه به ورود از امام زهيانگ .کنند وارد ينقضــ شـانيا

 به يمبارزات اتيح طول در را ياسلام ريغ يهاجبهه و هاگروه ييرسوا توانست که بود شـانيا خلوص

 (40 :9919 )ذوعلم، .دهد نشان رانيا مردم به

 يآزاد نهضت .2ـ1

 و افت دچار مختلف يهاگروه و احزاب ياســيســ تيفعال شــد ســبب ياســلام انقلاب پرشــتاب حرکت

 ات ابتدا در احزاب شتريب که ديگرد موجب هاآن يهاخواسـته و اهداف تضـاد .شـود ياريبسـ يزهايخ

 خود دلخواه ريمســ دنبال به و ندينما جدا را خود راه ســپس و شــوند همراه مردم و انقلاب با يحدود

 نينو جنبش با وحدت چارچوب در يمل نهضت اصالت حفظ هدف با يآزاد نهضت انيم نيا در .بروند

 يمل جبهه از 9941 سال در گروه نيا .بود يمذهب ـ ياسيس گروه کي واقع به که شد ليتشک ياسلام

 از يکي بازرگان و پرداخت ياســيســ تيفعال به عمدتا و کرد اعلام را خود تيموجود و شــد جدا

 (911:9919 ،يهرات و يوضي)ع .رفتيم شماربه نهضت نيا انگذارانيبن

 يزمان اندک در و شــد همراه انقلاب امواج با ،يمردم يانقلاب يهاحرکت يريگاوج با نهضــت نيا

 ييانتقادها شــاه از قانون حدود در نهضــت نيا رهبران .افزود خود يانقلاب يهاتيفعال بر و کرد رشــد

 دچار مردم و انقلاب يرهبر نظرات با رهبران نيا يهادگاهيد انقلاب يروزيپ آســتانه در يول کردنديم

ــاد ــد زيتما و تض ــاحبه در بازرگان مثلا ش ــت انيب 9/99/9901 در يامص  يمرد ار(ي)بخت او» داش

 مردم، کهيحال در .(240:9914 ،يوضي)ع «است درست صيتشخ يدارا و يمنطق اريبس پرسـت،وطن

 .بودکرده يمعرف نوکر و استعمار ماندهته را اريبخت امام، و دانستنديم ميرژ ارياختيب نوکر را اريبخت
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 طرحم ياسلام ـــ يآزاد براساس هاگروه و احزاب به نسبت ينيخم امام نظر و شهياند انيب نيا در

 و يچندحزب ستميس و مطبوعات يآزاد موافق شما ايآ» که شـد سـوال امام از يوقت کهچنان .شـديم

 ديبا .ميهسـت کامل يهايآزاد ميرژ موافق ما» فرمودند شـانيا «د؟يهسـت کاهايسـند و احزاب يآزاد

 مجموع منافع اســت، مطرح مردم يمتک يهادولت هيکل يبرا که گونههمان ران،يا هنديآ ميرژ حدود

 (41:9911 ،ينيخم )امام «باشديم آن زنان و مردان شرف به دستبرد محدود جامعه

 نوانع به را بازرگان توانست اريبس يهاضعف و انحرافات وجود با راستا نيا در زين يآزاد نهضـت

 شنهاديپ نيا با خود ياسلام ـ يآزاد هشياند اساس بر امام و کند انقلاب هبدن وارد موقت يريوزنخست

 ،ينگفره تيحساس فاقد عناصـر گاهيجا به قدرت گرفتن دسـت در از پس نهضـت نيا .نمود موافقت

 نيا وجاهت از کايآمر يجاسوس اسناد يافشا با و ديگرد غربخصـوصـاً  مسـائل به نسـبت ياسـيسـ

 انيرج با يآزاد نهضت ييجدا باعث چهآن .شد قدرت از بازرگان ياستعفا باعث و شد کاسته نهضـت

 ،يزدگعلم از است عبارت که برشـمرد نهضـت نيا دگاهيد و عملکرد ريتغا در توانيم را شـد يرهبر

ــتن ــيدوراند نداش ــتگ ،يش ــ از نيد ييجدا به اعتقاد غرب، به يوابس ــتيس ــي)ع .اس  ،يهرات و يوض

911:9919) 

ـــ يآزاد شهياند اسـاس بر ينيخم امام نيبنابرا  تنهضخصوصاً  احزاب عملکرد شيخو ياسلام ـ

 نندگاينما جمع در يســخنران يط و نمود انيب اســلام ريمســ برخلاف صــدريبن فرار از بعد را يآزاد

 .نمود اعلام ممنوع را آنان تيفعال 21/0/9901 در خبرگان مجلس

 را همه يباق و بکند عمل ميگذاريم کنديم عمل حيصــح که را حزب چند اي را حزب کي ما»

 نيلممس ريمس و اسـلام ريمسـ برخلاف و اندداشـته هانيا که ينوشـتجات ههم و ميکنيم اعلام ممنوع

ــت، ــما که هانيا به ميفهماند کهنيا از بعد ما .برد ميخواه نيب از را هانيا ههم ما اس  کتاتوريد ش

 بماند، يباق يآزاد نيا دينگذاشت شما و ميداد يآزاد ما د،ينگذاشت شـما و ميبود خواهيآزاد ما د،يهسـت

 (42:9911 ،ينيخم )امام «ميکنيم رفتار شما با يانقلاب ما شد طورنيا که حال

 )ره(امام يرهبر خط بانيپشت يمذهب يهاگروه .2

 رهبر زا يبرخوردار .بودند لاتيتشــک يبرا ســتهيشــا يارهايمع يدارا ينيخم امام هگفت به هاگروه نيا

 و استقامت عمل، در يدرست صداقت، ،يعموم يهاخواسـته با مطابق يهاآرمان داشـتن اعتماد، مورد

 ماما موردنظر يارهايمع ظالمه ميرژ و حاکمه دولت يسرنگون يبرا مبارزه خلاصه و دهيعق يبرا مبارزه

 .کرد اشاره اسلام انيفدائ و مؤتلفه گروه توانيم هاگروه نيا هجمل از .بود
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 ياسلام موتلفه تيجمع .1 ـ 2

 و تجار و نيمتد کسـبه زين آن ياصــل گردانندگان و بود تهران بازار گروه و تيجمع نيا شيدايپ محل

 آغاز در که دانســت ديبا تهران جنوب و بازار اطاراف آن يمردم گاهيپا و بودند بازار يمذهب يروســا

 اقدامات ابتدا در گروه نيا .بودند آمده هم گرد بود نفر 92 از متشــکل که يمذهب ئتيه ســه کارگروه

 نيا ياعضا شتريب 9949 سـال در منصـور يحسـنعل ترور انيجر در و داديم انجام مسـلحانه ينظام

 امام يرهبر به يمردم اميق شــروع دنبال به .شــدند محکوم زندان اي و اعدام به و ريدســتگ تيجمع

 يهااميپ و هاهياعلام عيتوز در ياژهيو نقش و زدند ياتازه تشکل به دست گروه نيا همانديباق ينيخم

 انيازارب يسازمانده به يريچشمگ طور به و .نمودند فايا امام يسخنران ينوارها ريتکث نيهمچن و امام

 که بود وجهت قابل زين انقلاب يروزيپ از بعد گروه نيا نقش البته .پرداختند انقلاب طول در اصــناف و

 کشــور وزارت از تيفعال مجوز ياســلام مؤتلفه تيجمع عنوان به 9941 سـال در افتندي تيرسـم يبرا

 (911 ـ 911:9911 ،ي)اسکندر .گرفت

 و ولاصـ با و نمود برقرار تيروحان جامعه با يمشـترک نقاط انقلاب طول در ياسـيسـ تيجمع نيا

 يهاوهگر به نسبت زين يرهبر از تيتبع در و داشـت ييايپا هم و يهمخوان آنان يمبارزات يهابرنامه

 صــاحبان اصــناف، ان،يبازار اقشــار از يعيوســ فيط توانســت تيجمع نيا .نمود عمل تريقو گريد

 .رديگب عهده به را ياسيس اناتيجر در آنان تيهدا و کند متمرکز را ونيروحان و انيدانشجو ها،کارگاه

ــد باعث گروه نيا ياجتماع گاهيپا ــک نيا اقدامات ياجرا در يمردم تيحما ش ــاد لاتيتش  ـ ياقتص

 (942:9911 )شادلو، .کند جلب را ياسيس

 عتمادا شيافزا در يليبديب نقش انقلاب، يرهبر و هاگروه نيب ونديپ رانيا ياســلام انقلاب در

 امام خدمت به اميق مختلف طيشرا در مؤتلفه تيجمع البته .داشت هاگروه نيا و مردم نيب در يخاصـ

 هيظرن کردن مطرح با ينيخم امام گريد ريتعب به .شـدنديم مندبهره شـانيا يرهنمودها از و رفتنديم

 فصل عنوان به و بگذارد ياريبستأثير  مبارزه يهاگروه ياسيس شهياند انجام در توانسـت هيفق تيولا

 (42 ـ 49:9912 خو،امي)الت .ببندد کار به يمردم اميق و يرهبر از يبانيپشت مورد در الخطاب

 روانيپ هجبه در تيجمع نيا ياصل اعضا از يکي عنوان به يعسـکراولاد الله بيحب راسـتا نيا در

 در و تاس امنظ نيا رکن هيفق تيولا که است معتقد ياسيسـ نظر از و گرفتيم قرار رهبر و امام خط

ــانيا عامه ابتين عالم و عادل هيفق )عج(زمان امام بتيغ زمان  کي را امر نيا و دارد عهده به را ش

 مطرح گانگانيب و دشمنان توطئه را هيفق يول انتخاب در مردم يرأ و دانستيم «صيتشخ» مسـئله

 و يأر در نه اســت اســلام متن در تيولا تيمشــروع بودند معتقد مؤتلفه ياعضــا قتيحق در .نموديم

 (911:9911 ،ي)اسکندر .مردم انتخاب
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 اسلام انيفدائ .2 ـ 2

 نيا .ردندک يسازمانده رانيا معاصر خيتار در را مسلحانه جنبش که بود گروه نينخست اسـلام انيفدائ

 يلو دادند انجام يگوناگون يهاتيفعال ياســيســ و ياجتماع ،يفرهنگ عرصــه در خود جنبش در گروه

ـــ يخيتار متعدد عوامل و علل بر يمتک انقلاب طول در مبارزات در آنان مسـلحانه اتخاذش  ياسيس ـ

 ترور با 21/92/9942 در و شــد جاديا ينيضــدد اناتيجر از يريجلوگ تين به تيجمع نيا ابتدا بودند؟

 (219:9911 ،ي)احمدپورترکمان .کند تيموجود اعلام توانست گروه نيا ياعضا توسط يکسرو احمد

 71/6/7536 در ريهژ نيعبدالحس ترور ت،يجمع نيا مسطلحانه يهاتيفعال از گريد يکي

 باتانتخا در انتيخ ياصل عامل که ريهژ يمل جبهه ليتشطک از پس روز زدهيسط انيفدائ .بود

 36/73/7539 در انيفدائ ياعضا از يکي يطهماسب توس  آرارزم ترور البته .کردند ترور بود

 صنعت شدن يمل حهيلا و نداشته ميتسل جز ياچاره مردم خواسطت برابر در ميرژ شطد باعث

 تيجمع نيا مبارزات، طول در (313:7569 ،ي)احمدپورترکمان .برسططانند  يتصططو به را نفت

 ينظام مانيپ به اعتراض در مرداد 36 يکودتا از پس و دادند ادامه خود تيفعال به همچنان

 يلمحمدع اسططلحه که نيا ليدل به يول گرفته علا نيحسطط ترور به ميتصططم گروه نيا سططنتو

 از ياديز تعداد شططد باعث نکرد، عمل موقع به اسططلام انيفدائ گروه ياعضططا از يکي ذوالقدر

 .وندش اعدام به محکوم خود اراني با دادگاه در و ريدستگ يصفو نوابخصوصاً  اسطلام انيفدائ

 (33:7 ،7511 ،ي)منصور

 در که بودگرفته شکل ابران ياسيس مبارزات خيتار در که بود ياوهيش مسـلحانه مبارزه ت،ينها در

ـــ ياجتماع کنش کي قالب  يتراتژاس در البته .ديگرد افزوده مردم ياسيس مبارزات چنته در ياسيس ـ

 .بود آرامش و يفريک مصلحت با همراه و خشونت ضد و رمسلحانهيغ شکل به مبارزات امام، يمبارزات

 هب مبارزات طول در .دانســتيم فيتکل کي را آنان آموزش و يمبارزات يروهاين شــدن مســلح اگرچه

 ينايپا يروزها در يول است نادر اريبس مردم طرف از طلبانهخشـونت و مسـلحانه يهاروش يريکارگ

 تا ديگرد موجب ارتش ساواک، ،يتيامن يروهاين هخصمان و ديشد يهاسـرکوب علت به ميرژ سـقوط

 .اورنديب يرو شاه يينها يسرنگون يبرا مسلحانه يهاوهيش به يانقلاب مبارزان و مخالفان

 احســاســات ابراز انيجر در ميرژ ماموران و يانقلاب يروهاين انيم مســلحانه يريدرگ نينخســت»

 ماموران همسلحان هحمل و ينيخم امام استقبال مراسم لميف پخش به نسبت ييهوا يروين انيدانشـجو

 ،يريدرگ شــروع با و شــد آغاز بهمن 21 خيتار در تپه دوشــان پادگان در هاآن به يشــاهنشــاه گارد

 و بردند هجوم مزبور پادگان به شــده محاصــره همافران به کمک يبرا مردم و يکيچر يهاســازمان
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 هجوم خانهاسلحه طرف به يهوا يروين پرسنل کمک با مردم د،يشـد يريدرگ سـاعت شـش از پس

 يجد را ودخ مبارزات و پرداختند يابانيخ يسنگرها ساختن به مسلسل و تفنگ از اسـتفاده با و بردند

 .(201:9911 ،ي)احمدپورترکمان «کردند دنبال

 يرو لحانهمس مبارزه به ينيد اصول بر هيتک با خود يانقلاب اهداف به دنيرس يبرا اسـلام انيفدائ

 را ميژر نتوانست مختلف يهاعلت به پرشور، و زيآمموفقت جينتا رغم به آنان حرکت يول بودند آورده

 انيم در مسلحانه مبارزه يهاشـهياند که يانقلاب زشيخ نيا يپ در (11:9919 ،ي)پناه .کند سـرنگون

 انندم يرمذهبيغ يروهاين گروه، نيا همســلحان يهاحرکت دنبال به که نمود، رشــد يانقلاب يهاگروه

 جنگ هب شروع ن،يچ تيوضع با رانيا قيتطب با و توده حزب صورت به زين ستيمارکس چپ يهاگروه

 .شديم خلاصه نهيزم چند در وهيش نيا دنيبرگز از اسلام انيفدائ اهداف قتيحق در .کردند مسلحانه

 ياسلام حکومت کي جاديا جهت در جامعه يسازآماده و يسازنهيزم .9

 )ره(ينيخم امام يرهبر با تيروحان سازمان قدرت از استفاده با جامعه کردن آگاه .2

 مجموع رد يمردم و ريفراگ اميق مکمل و بانيپشت عنوان به مسلحانه همبارز گاهيجا از اسـتفاده .9

 مانه سو کي از آنان ياسيس انتيص که دهديم نشـان دوره نيا در اسـلام انيفدائ حرکت و اتيعمل

 ارزهمب بر تيفعال تمرکز از آگاهانه گريد يســو از و اســت ينيخم امام يرهبر به يمبارزات يمشــخط

 دارد يپ رد ياريبس مشکلات شهيهم ترور که بودند واقف موضوع نيا به که چرا زدند، سرباز مسلحانه

 .باشد هماهنگ امام يانقلاب راهبرد با تواندينم و

 کامل توجه مبارزه گوناگون ابعاد به چهچنان ش،يخو يمبارزات اتيح دوران طول در ينيخم امام

 يهايفشاگرا به ديبا ابتدا داشتند اعتقاد و دادنديم يفرهنگ مبارزه با تياولو راستا نيا در اما اندداشته

 و نمود جدا هم از را ميرژ بساط مردم نشيب سطح بردن بالا با و پرداخت حکومت ياخلاق و نيد ضـد

 در اما بود، زيآممسالمت و آرام تظاهرات به مردم دعوت همان شانيا ياسـيسـ همبارز هجلو نيترمهم

 و طيشرا وجود با و فتدينمؤثر  هاراه تمام که يدرصورت بودند معتقد مسلحانه مبارزه يريکارگ به مورد

 (19:9919 ،ي)پناه .کرد خواهد زيتجو را مسلحانه مبارزه از يمدل ،يآمادگ

 چپ يفکر انيجر يهاگروه .3

 تيعالف دوباره و شده خارج يمنزو از ياجتماع عدالت شعار با ييهاگروه ،ياسلام انقلاب شدن ريفراگ با

 مدافع و داده نشان خود از ياسلام وجهه انقلاب، يفضـا در آنان .کردند شـروع ياگسـترده ياسـيسـ

ــتگ و طرف کي از ياعتقاد تجانس عدم يول کردنديم يمعرف مردم و انقلاب  يهاقدرت به يوابس

ــو از گانهيب ــده باعث گريد يس ــ که ش  از توده حزب و خلق نيمجاهد .دهند رييتغ را خود ريمس
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 .ميکنيم ييهااشاره آنان به که بودند هاگروه نيا نيترشاخص

 خلق نيمجاهد .1ـ3

ــر و هاگروه» ــ عناص ــاله که يناراض ــر خفقان در را ياديز يهاس ــا ژهيوبه و بودندبرده بس  يفض

ــرکوب ــاس اکنون بودند،کرده تجربه را پنجاه هده اول همين هگرانس ــاه نيب که کردنديم احس  و ش

 استيس هصحن در شـدن وارد و وجود ابراز يبرا فرصـت نيبهتر و افتاده شـکاف اشيخارج متحدان

 جيتدر به 9904 ژهيوبه و 9900 يهاســال اواخر در رانيا هجامع ل،يدل نيهم به .اســت آمده وجودبه

 .(212:9911 ،يني)حس «شد ياندهيفزا زيآماعتراض تحرکات و هايناآرام شاهد

 انيرج که بود ياسلام گراچپ انيجر با مرتبط ياسيس گروه نيپرسـروصـداتر نيمجاهد سـازمان

 و يازمانس اختلافات وجود با آنان کردنديم يمعرف ينيخم امام اسـت مبارزه ريمسـ در يانقلاب يحرکت

 يهاتيفعال ســازمان .کنند اســتفاده تيروحان و يرهبر گاهيجا و نفوذ از کردنديم تلاش کيدئولوژيا

 هب نتوانســت يول گرفت کاربه انهحمســل همبارز ريمســ در يماد و يانســان يهانهيهز مانند را ياژهيو

 در ياسلام يدئولوژيا ضعف از شدت به سازمان نيا رهبران .ابدي دست شده ميترس اهداف از کيچيه

 به منافقان هچهر با شد باعث جهينت در بود يستيمارکس شهياند از شده اتخاذ آنان شهياند و بودند رنج

 (11:9919 ،ي)پناه .دهند ادامه خود تيفعال

 اعثب که بود ســازمان علامت با ينيخم امام عکس گســترده پخش آنان منافقانه اقدامات از يکي

 به زمانسا که بود موضوع نيا گرانيب آنان يدئولوژيا کهيدرصورت شود، سازمان نيا به جوانان جذب

 شهيدان در هيعمل هرسال به باور عدم .کنديم اسـتفاده يابزار عنوان به آن از و ندارد ياعتقاد تيمرجع

 زين يياهتيفعال راستا نيا در .بود يحوزو اسلام به نيمجاهد ياعتقاديب از يگريد نمونه سازمان نيا

 (991:9919 ،يهرات و يوضي)ع .دانستنديم سميفئودال هدور طيشرا محصـول را آن که دادنديم انجام

ـــازمان يفکر اختلافات و راتيتغا همه نيا وجود با  تلاش نيمجاهد يول ت،يروحان و رهبر با س

 و نقلابا هبدن در بتوانند تا رنديبگ مثبت هيدييتأ خود يبرا ينيخم امام از ييهاروش با کردنديم

 انشــيا و نکرد يتيحما آنان شــانهيدوراند ياقدام در ينيخم امام اما رنديگ دســتبه را قدرت حکومت

 :کننديم انيب گونهنيا را خود تيحما عدم ليدل

 هک دارند ادراک قدرنيا لااقل اســت،هديکشـ زحمت ملت هانيا خود يبرا هک يمملکت کي يبرا»

 هانيا و ستين هاحرف نيا هيقض ر،يخ شد معلوم لکن اسـت، بد همه يبرا برگردد اوضـاع دوباره اگر

 ملت يبرا حالا .هســتند گريد يجاها عمال اي هســتند کايآمر عمال اي حالا هســتند هايخارج عمال

 ملت يبرا معنايب هبنديفر الفاظ نيا تيماه احزاب، نيا تيماه هاســندهينو نيا تيماه ها،نيا تيماه
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 يآزاد ما .ديدندا يآزاد شما که نديبگو توانندينم ميکن رفتار يانقلاب گريد الان ما اگر .شد روشـن حالا

 يکارخراب بخواهند هانيا که معنا آن به يآزاد .داد مينخواه يآزاد گريد و شــد ســوءاســتفاده ميداد

 يغلط هر کس هر که ميبگذار آزاد ما که دهدينم اجازه اســلام ... شــد داده نخواهد يآزاد نيا بکنند

 ام)ام «خون و خاک به بکشد که بکند خواهديم يهرکار بکند، خواهديم ياتوطئه هر بکند، بخواهد

 (49:9911 ،ينيخم

 بر آن دعملکر و شاه ميرژ هيعل هاتوده و احزاب جيبس يبرا ينيخم امام ياستراتژ اگرچه نيبنابرا

 يدئولوژيا براســاس شــانيا يمنف مقاومت يهاجلوه يول بود شــده يزيريپ يمنف مقاومت اســاس

ـــ ياسلام ـــ ياسلام يهاآرمان شانيا شهياند نظر از .بود گرفته شکل يانقلاب ـ  اخصش تنها يانقلاب ـ

 در ياسيس جيبس .سـتين دييتأ مورد شـود جدا شـاخص نيا از يگروه و هرکس و اسـت يگريانقلاب

 در شکارآ و بارز صورت به که بود امام يانقلاب راهبرد و ياستراتژ نيبالاتر ياسـيسـ اسـلام محور حول

 را اسلام ابانقل رينظيب حرکت و کند جيبس را رانيا ملت هاراد توانست و کرد بروز رانيا يانقلاب جامعه

 يانقلاب ياروهين يهمبستگ توانست که بود ييصدا تنها ينيخم امام جهيدرنت .دهد نشـان انيجهان به

 چهنانچ .برســاند خود رشــد نيبالاتر به جامعه انيم در را ياســيســ بلوغ و کند اندازنيطن انقلاب در را

 که د،انگفته درســت« ديگويم ينيخم امام يرهبر يمبان و رانيا انقلاب» نام به خود کتاب در پرهام

 هب و اســت يمذهب نهضــت و ياســيســ نهضــت هماهران قيتلف ينيخم امام يرهبر يهاهيپا از يکي

 يروحان يرهبر يهماهنگ که ستين يديترد .ينيد يهازهيانگ مدد به ياجتماع يهازهيانگ راندنشيپ

  .(11:9901 )پرهام، «است رانيا انقلاب يروزيپ هعمد ضامن ياسيس و

 توده حزب .2ـ3

 ياسيس طيمح در خفقان شکستن و سقوط به دشمن به زدن ضربه اهداف با مسلحانه يمبارزات وهيشـ

 يستيمارکس گروه نيا .بود سازمان نيا ياسيس يهاتيفعال طول در توده، حزب يمبارزات ياستراتژ از

 ييغت با انقلاب انيجر در يول پرداختيم مبارزه و تيفعال به فعالانه بصورت مرداد 21 يکودتا از پس

 يسع آنان .شدند يديجد مبارزات وارد ياسلام خاص اصطلاحات از استفاده با و يستيمارکس قيمصـاد

ــتند ــتضــعف واژه بعدا دهند نشــان امام خط رويپ نيهمچن و مردم همراه را خود داش  يبجا را نيمس

ــانيهاهيانيب طول در را يديتوح شيپ عبارت نکهيا اي و .برنديم بکار ايپرولتار ــتفاده ش  کردنديم اس

 .(914 ـ 910 :9919 ،يعراق و يوضي)ع

 را اوضاع يروزيپ آستانه در توده حزبخصوصاً  يستيمارکس يفکر يهاانيجر اغلب بيترت نيبد

 در را ييهافتنه توانستند نظام ساختار در نفوذ با و کرده يابيارز مناسـب قدرت گرفتن دسـت در يبرا
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 .دهند گسترش را انقلاب انيحام با جنگ انقلاب ضد يهمکار با و گسترده يسازنهيزم کشور سراسر

 را آن بودند آورده يرو مســلحانه مبارزه به که يفکر يهاگروه نيمبارز خصــوص در )ره(امام لذا

 و يشرق نه اصول به همواره امام آنان يستيمارکس يفکر يمبنا اساس بر ضمنا و دانسـتنديم برنامه

 به ودهت حزب ياعضا فراوان يهاتوطئه ملت انقلاب يروزيپ از بعد سـرانجام .داشـتند ديتاک يغرب نه

 لابرم آنان يهاتوطئه و شدند محاکمه و ريدسـتگ ادارات ريسـا و ارتش و آنان نفوذ ياعضـا از ياديز همراه

 وطئهت تواندينم ملت» :فرمودنديم دادنديم قرار اســلام مقابل را گروه نيا يهاتوطئه )ره(امام چنانچه .شــد

 به که است نيا صدد در يآزاد است، اسلام کشـورها نيد به را توطئه نيا ميکنينم تحمل ما .کند تحمل را

 .(411 :1 9911 ،ينيخم )امام «دانديم اسلام را نيد ياصل کانون .نخورد ضرر اسلام

 جهينت

 رکانا و طيشرا اساس بر و گذارنديم يجا به را يآشکار و پنهان جينتا و آثار جوامع، در هافلائتا

ــ لذا .وندنديپيم وقوع به يخاصــ  نوانع به انقلاب مهم ارکان از يکي عنوان به يرهبر نقش يبررس

 ينيخم ماما يرهبر ابعاد نقش به پژوهش نيا در بيترت نيبد .است تياهم حائز اريبس گرجيبس رهبر

 سوال نيا به پاسخ در مقاله نيا واقع در .شد پرداخته يفکر مختلف يهاگروه يگرجيبس خصوص در

 ختلفم يهاگروه انقلاب انيجر در لذا کند؟ جيبس را يفکر مختلف يهاگروه توانست امام چگونه که

 ـ 9 .کرد ميتقس را آنان دسته سه به توانيم که بودند مشغول ياسيس يمبارزات يهاتيفعال به يفکر

 بر هيکت س،يانگل نفوذ مخالفت و اســتيســ از نيد ييجدا ،يرانيا حيترج اهداف با که يمل يهاگروه

 نيا نيمهمتر از رانيا يآزاد نهضــت و يمل جبهه و پرداختهيم ياســيســ تيفعال تبهيمشــروط قانون

 يارهايمع و ياسلام نشيب براساس که بودند يرهبر بانيپشت که يمذهب يهاگروه ـ 2 .بودند هاگروه

 ارزاتمب مسابقه اگرچه دادنديم انجام محتلف يهانهيزم در ياسيسـ ياگسـترده يهاتيفعال ،يمعنو

 عدالت شعار با انقلاب شدن ريفراگ با که چپ يفکر يهاگروه ـ 9 .داشتند خود خچهيتار در مسلحانه

 حزب و خلق نيمجاهد .بودند گرفته ســر از را ياســيسـ يهاتيفعال و شــده خارج يمنزو از ياجتماع

 شانن خود از ياسلام ياوجهه مردم و انقلاب ندافع شعار با بودند هاگروه نيا نيترشـاخص از که توده

ــد انقلاب از آنان انحراف باعث آنان ياعتقاد تجانس اما دادند  شنق در ينيخم امام بيترت نيبد .ش

 کي ريز را آنان و آورده بوجود مختلف يفکر يهاگروه انيم را تحول نيبزرگتر توانســت يگرجيبسـ

 احزاب و هاگروه مشارکت ياسيس يهايآزاد شناختن تيبرسم .آورد گرد است اسـلام همان که پرچم

 يگرجيبس ياستراتژ اصول از اسـتقلال، ،يآزاد ،ياجتماع عدالت انقلاب، اهداف و ارکان حفظ ام،يق در
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 نيگتربزر انقلاب کريپ در توانست که بود مختلف يفکر يهاانيجر و يهاگروه با عملکرد در )ره(امام

 .بگذارد شينما به عمل عرصه در را يگرجيبس نيماش

 مآخذ و منابع

 وتنباک نهضت از اعتراض و جيبس يهاوهيش و ابزارها حول ريس در ،1331، بابک ،ياحمدپورترکمان .1

 هدانشکد .ش اهد دانش گاه .ارش د يکارش ناس  اخذ جهت نامهانيپا ،رانيا ياسکالم انقالب تا

 يانسان

 از پس رانيا در ييگرااصکول و يطلباصکالح ياسکيسک يشکناسکانيجر ،1331، ديوح ،ياس کندر .2

 علوم دانش  کده .ش  اهد دانش  گاه .ارش  د يکارش  ناس   اخذ جهت نامهانيپا ،ياسککالم انقالب

 .يانسان

 و هيروسکک انقالب ران،يا ياسککالم انقالب در يرهبر ابعاد سککهيمقا دو ،1312، کوروش خو،اميالت .3

 .يسانان علوم دانشکده .شاهد دانشگاه .ارشد يکارشناس اخذ جهت نامهانيپا ،نيچ انقالب

 .)ره( ينيخم امام آثار نشر ،تهران ،امام فهيصح ،1331، اللهروح ،ينيخم امام .4

 .سپهر ،تهران ،ينيخم امام يرهبر يمبان و رانيا انقالب ،1353، روسيس پرهام، .5

 .سمت انتشارات، تهران .ام؛هايپ ن؛،يفرآ وقوع، :انقالب يهاهينظر ،1312، نيمحمدحس ،يپناه .6

 امام ارآث نشر و ميتنظ موس س ه ،تهران ،)ره( ينيخم امام شکهيان؛ در جيبسک ،1311، 21 دفتر ان،يتب .3

 .5 چاپ ،)ره( ينيخم

 .دوم چاپ عروج، نشر ،تهران ،انقالب و يرهبر ،1333، نيحس ،ينيحس .3

 مجله ،«ياس الم انقالب در)ره(ينيخم امام يرهبر يريگش  کل روند» ،1331، يعل ذوعلم، .1

 .31   55صص ،2 شماره ،ياسيس علوم

 انتشارات ،تهران ،امروز رانيا ياسيس يهاجناح و احزاب هدربار ياطالعات ،1331، عباس شادلو، .11

 .سرگرده

 .قومس ،تهران ،يپهلو عصر ونيسياپوز ياسيس يشناسجامعه ،1336، محمدرضا ،يوضيع .11

قم، دفتر نش  ر  ،ياسککالم انقالب بر يليتحل يدرآم؛ ، 1311، يهرات جواد و ميرح ،يوض  يع .12

 .24 چاپ ،مهارف
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 .صدرا انتشارات ،تهران ،رانيا ياسالم انقالب ن؛هيآ ،1333، يمرتض ،يمطهر .13

 .ياسالم انقالب اسناد مرک  ،تهران ،اسناد تيروا به خرداد 51 اميق خيتار ،1333، جواد ،يمنصور .14

 . يشباو نشر ،تهران ،يبرخلهت روزهيف ترجمه ،نيرأست رويپ ،1332، کيار هافر، .15
16. Green. Thomash, 1990, Comparative Revolutionary Movements, third Edition, 

New jersey, prentice-Hall. 
 



 

 

 

 

 اتيادب يبازنگر در يمفهوم سازمان مثابه به ينيد خوانش

 رانيا ياسلام يجمهور ياساس قانون

 *يانيک احسان
 **نژاديسادات يمهد ديس

 دهيچک

 احمصططب يمحمدتق الله تيآ ياسططيسطط يهاتيفعال از يخيتار يليتحل يپ در مقاله نيا

 يهلوپ دولت به نسبت ينيخم امام ياعتراض نهضت يريگشکل هياول يهاسال در يزدي

 به نريسکانيکوئنت قصد ريتفس کرديرو از يريگبهره با شده تلاش پژوهش نيا در .اسطت

 يکلام يهاکنش مقصود تا پرداخته 7511 تا 7513 از مصباح الله تيآ مکتوبات يبررس

 در ياسططيسطط و ينظر يهايبندصططورت از مؤلف قصططد بر کرديرو نيا .شططود يبررسطط او

 ياسططيسطط کُنش ريسطط در مؤلف که اسططت آن افتني يپ در و شططوديم تمرکز مکتوباتش

 چه نقد اي جيترو يپ و ياسططيسططينظر يهايبندمفصططل چه با مواجهه يپ در ش،يخو

 مصططباح يآقا کهنيا مقاله فرض .اسططت بوده يمندانشياند چه با وگوگفت و هاشططهياند

 ينيمخ امام ياسيس شهياند روانيپ از و ييطباطبا علامه فلسطفه آموخته دانش که يزدي

 يلوپه دولت به نسبت شانيا روانيپ و ينيخم امام ياسيس اعتراضطات آغاز از پس بوده،

 زا پس و پردازديم بعثت هينشططر در ياسططيسطط اسططلام جيترو باب در يمقالات نگارش با

 ار انتقام هينشططر و جدا آنان از ه،ينشططر نيا در يعتمداريشططر الله تيآ روانيپ با اختلاف

 حوزه ييگراسنت يزبان ثاقيم در يکلام يهاکنش با هينشطر نيا در او .کنديم سيتأسط

 اسلام جيترو به ،يعتمداريشر الله تيآ کارانهمحافظه کرديرو با وپاسطخپرسطش در هيعلم

 .گمارديم همت ينيخم امام کاليراد
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 .بعثت هينشر انتقام، هينشر ؛ياسلام نهضت ؛يزدي مصباح قصد؛ ريتفس

 همسئل طرح

 اتتحول .کرد يتلق رانيا معاصــر خيتار مقطع نيترمهم ســتيبايم شـکيب را يديخورشـ چهل هده

 کندهاف طرهيس رانيا هجامع سرنوشت بر چنانهم وستيپ وقوع به دوره آن در که ياسيسـ و ياجتماع

 يهاتيفعال بر يانيپا مُهر ســان به رايز بود تحولات نيا عطف هنقط 9942 خرداد پانزده اميق .اســت

 منجر يپهلو دولت سقوط به که شد يتلق کاليراد ياسيس يهاحرکت آغاز و زيآممسـالمت ياسـيسـ

 جتهدانم ميمســتق ورود آن، از شيپ مشــابه يهانمونه به نســبت اميق نيا يرگذاريتأث ليدل .ديگرد

 گفتمان کي همثاب به ياسيس اسلامِ شد موجب لهئمس نيا .باشديم ياسيس يهاتيفعال هعرص به ينيد

 ياسيس و ياجتماع ينيد الذاتيف اسلام که چرا ،ياسيرسيغ اسـلام نه )و يسـنت اسـلامِ برابر در ديجد

 از ارزهمب ياسيس يهژمون دهه آن در .بپردازند آن يبرا يپردازهينظر به روانشيپ و برافرازد قد اسـت(

ــ در يورود عمدتاً هيعلم يهاحوزه مجتهدان و ديتقل مراجع و بود گراچپ يهاانيجر آن ــتيس  اس

 زيرهپ و عيتش هيعلم يهاحوزه بر يبروجرد يالعظمالله تيآ مطلق زعامت که خصـوص به .نداشـتند

 و جوان طلاب يبرخ ياســيســ يهاتيفعال شــدن اثر کم موجب ياســيســ يهايورزکنش از شــانيا

ــلام انييفدا گروه مانند گراآرمان ــ يرهبر به اس  الله تيآ درگذشــت .بود يصــفو نواب يمجتب ديس

 راجعم از يبعض ميمستق ورود يبرا را راه ،ياسيسـ و ياجتماع عوامل از گريد يبرخ کنار در يبروجرد

 که ينيام يعل کارمحافظه حکومت سقوط اول .کرد هموار استيس هعرص به يرانيا هعيش مجتهدان و

 بنديپا يهاانيجر يبرخ يبرا که يزيآممسالمت ياسيس يهاتيفعال مساعد نسبتاً يفضا شـد موجب

 مسدود زمان مرور به داشت وجود رانيا يآزاد نهضت و يمل هجبه مانند مشروطه ياسـاسـ قانون به

 ياسيس يهايسنج مصلحت به توجه بدون ترکاليراد يهايورزکنش يبرا فضا سبب نيبد و شـود

ــاه دولت غرور گريد .گردد فراهم  هژيو به و غرب ياقتصــاد و يالملل نيب يهاتيحما به نســبت ش

 و حينصــا به توجه از ازينيب را او که گريد يســو از ينفت ســرشــار يدرآمدها و ســو کي از کايآمر

 يرويپ طلاب و ينيخم امام اعتراضــات شـد موجب و نمود ياسـيســ و ياجتماع نخبگان يهاهيتوصـ

 معارضه يوبو رنگ جيتدر به شديم مطرح مشروطه ياساس قانون به التزام يمبنا بر ابتدا که شـانيا

 در يالبانهط اصلاح هنغم چيه گريد که رساند ييجا به را کار روند نيا تداوم .رديبگ خود به يترانهيجو

 .شد دهيبرچ رانيا يسلطنت تيحاکم نيآخر طومار و نشد دهيشن يپهلو استبداد ياهويه
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 يشناسروش هسامان الف(

 رياخ انيسال در که اسـت يمهم يهاهينظر از يکي (Intention’s Hermeneutics) قصـد کيهرمنوت

 ؤلفم يسو از شده نيتدو هگزار کي فهم به روش نيا .اسـت افتهي جيترو ريتفسـ علم خصـوص در

 قصد نيا يابيباز يبرا .است متن گرکُنش عمل در نهفته قصـد يابيباز آن، ياصـل هدف و دارد توجه

 يگفتار نشکُ بلکه يدرون يهاتين نه مقاصد نيا .کرد رجوع مؤلف البته و متن يخيتار هنيزم به ديبا

(Speech Act) به يفيتأل متون که است آن افتني درصدد گرپژوهش .شـونديم محسـوب مندشياند 

 ح،يتقب ج،يترو اســت ممکن کُنش نيا .اســت يجار متن، در قصــد نيا و اندشــده ريتحر يقصــد چه

 روش نيا .باشــد مندشياند هزمان يفرهنگ اي ياجتماع ،ياســيســ يهاگفتمان از يکي ديترد اي ديتمج

 ياشهياند متون ريتفس يبرا شروازاين نرياسک .است شده شناخته نرياسک نيکوئنت نام با همه از شيب

 به ديبا ،ياسيس هشياند خيتار در متن کي فهم يبرا است معتقد او .کنديم استفاده کيکلاسـ مؤلفان

 يخيتار هدور آن (Language Conventions) يزبان ثاقيم در مندرج يقصــدها يبازســاز و يابيباز

 .دارد يامداخله حالت يکلام کُنش نيا .اســت برده بهره يگفتار يکُنشــ مثابه به هاآن از مؤلف که پرداخت

 ينظر زا و کرده دخالت خود دوره ياجتماع و ياسيس تحولات انيجر در دارد قصد افکارش انيب با سـندهينو

 جهينت در .دارند (Question and Answer) وپاسـخ پُرسـش حالت نظرات نيا پس .دينما انتقاد اي يبانيپشـت

 نيا با .ديفهم هم را متن يخيتار نهيزم ديبا بلکه ســت،ين يکاف آن يمعنا فهم تنها متن، کي فهم يبرا

ــک ميپارادا حال،  محور مؤلف بلکه (Contextual) محور نهيزم نه و (Textual) محور متن نه نرياس

 که دريگيم قرار يواکاو مورد مبنا نيا بر ياسيسـ هشـياند هحوز در شـده فيتأل متن واقع، در .اسـت

 در و ودشيم ياجتماع انيجر اي ياسـيسـ هشـياند نيکدام متوجه نوشـتار، نيا نييتب در مؤلف قصـد

 .کنديم جاديا روهاين هموازن در يرييتغ چه تينها

 استدلال بر ابن»:ديگويم شيخو روش يمبنا بر شهياند خيتار نيتدو يچگونگ خصوص در نرياسک

 را خود يررسب مورد يهامتن ديبا م،يسيبنو يخيتار قاًيدق يسبک به را شهياند خيتار باشد قرار اگر من

 مؤلفان هک ميابيدر را نکته نيا ميبتوان که ميده قرار يايگفتمان چارچوب و يفکر بافت چنان درون

 بهجن هامتن که اســت نيا بر من ديتأک يامروز متداول انيب به .اندکردهيم چه هاآن هنگام در متون

ــک «دارند يکردار اي يياجرا ــ از منظور .(91 ،9919 نر،ي)اس  هحوز همطالع ،يگفتار يهاکُنش يبررس

 يبرا»:نرياسک نظر به .دهند انجام هاواژه و هاجمله از استفاده با تواننديم انيگوسخن که است يامور

ــ مورد يهامتن ديبا کار نيا  را امکان نيا ما به که ميده قرار يايفکر يهانهيزم آن بر را يبررس

 .(29 ،9919 نر،ي)اسک «ميشـو آگاه دادنديم انجام هاآن نوشـتن با شـانمؤلفان چهآن از که دهنديم

 که شهياند خيتار يشياند يخيتار عبارت به اي ياسـيسـ يهاشـهياند يخيتار يبررسـ ينوع يعني نيا
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 .هدد ارائه دارند دست در که يشواهد و مورخان انيم هرابط باب در يترانهياگراقعو دگاهيد کوشديم

 بيترت نيبد .شوديم ريتفس نو از وستهيپ که است يتيوضع بلکه جامع يقتيحق نه خيتار او نظر به رايز

 و داد رائها ياجتماع تحولات و ياسيس هشـياند خيتار ادوار از فرد به منحصـر و گانهي يقرائت توانينم

 در مندانشياند يکلام يهاکنش نقش بر يمبتن قصـد، ريتفســ هينظر يمبنا بر گوناگون ريتفاسـ نيا

 صِرف ينگار عيوقا کرديرو با مقابله در نرياسک نيبنابرا .است ياسيس يهاانيجر افول اي صعود ريسـ

 متن يسايس و ياجتماع يهانهيزم يبررس با يخيتار يرخدادها يدارشـناسيپد ينوع بر ان،يگراتجربه

 .دارد ديتأک شده فيتأل

 يفهومم را تيعقلان ،ياسيس هشـياند ريسـ در يخيفراتار و يانتزاع ميمفاه با مخالفت ضـمن يو

ـــت يعقلان ،يخيتار گرکُنش ديعقا ايآ که لهمســـئ نيا هدربار و دانســـتـه يخيتـار  ريخ اي اس

 اشدب يمناسب يباورها ابندييم آن در را خودشان که ياحوال و اوضـاع در ديبا آنان يباورها»:ديگويم

 از صشخ که اسـت ياعتقاد ،يعقلان اعتقاد کي نيبنابرا .داننديم حيصـح را هاآن سـبب نيهم به و

 مورخ نر،ياسک کرديرو .(41 ،9919 نر،ي)اسک «باشد آورده دست به اسـتدلال معتبر نديفرآ ينوع قيطر

 نوشتار هدد نشان که کنديم ييباورها و هافرضشيپ هنيزم و بستر افتنيباز يبرا کوشش به ملزم را

ــ که يحال در .اســت بوده يعقلان خاص، هدور آن در مؤلف، ــوديم موجب يخيفراتار يانگار يش  ش

 بسته نطفه خيتار از ينيمع هنقط در ياهياول هنمون از که شود ميترس مستقل يموجود مثابه به شـهياند

 در اي شــود فراموش زين هاشــهياند شيزا در مؤلفان و گرانکُنش نقش و افتهي رشــد خيتار طول در و

 حال .شــوديم گرفته نظر در انددهيبخشــ عيتســر را واکنش که ييزورهايکاتال عنوان به حالت نيبهتر

 و اشتهد يخيتاردرون ينگرش ياسيس يهاشـهياند زوال اي و شيزا يدارشـناسـيپد در نرياسـک کهآن

 قصد ريفست اساس و رديگيم نظر در نامد،يم يشدگ پرتاب تيوضع دگريها که را يتيوضع هنيزمپس

 مواضع و اتتفکر گريد با تقابل در و ياجتماع و ياسيس يتيوضع درون هاشهياند که مبناسـت نيا بر

 .شونديم جيترو و نييتب نظر، مورد هزمان يخيتار

 يتداع را ييمعنا و اندگرفته قرار گريد کي کنار در که يواژگان ســان به تنها را متن کي نرياســک

 با تضاد در اًقيدق روش نيا .است قائل يکارکرد تيوضع کي آن يبرا بلکه رديگينم نظر در کننديم

 به ســتيبايم که کرديم يبررســ ياگزاره مثابه به تنها را متن که اســت يســنت کيهرمنوت روش

ــوح به نهيزم نيا در او .افتي راه آن يفحوا ــتايو از وض ــت رفتهيپذتأثير  نيتگنش ــياند .اس  يهاهش

 تماماً هانج»:متقدم نيتگنشــتايو نظر به .شــوديم ميتقســ متأخر و متقدم هدور دو به نيتگنشــتايو

 ســان به ياگزاره هر و هاســتگزاره از يامجموعه از متشــکل زبان يعني اســت واقع امر از متشــکل
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 ســخن خر،متأ نيتگنشــتايو نظر به اما .اســت جهان در يتيواقع هکنند ييبازنما که مانديم يريتصــو

 يزندگ از ياوجهه اي وهيش کي از يبخشـ ترقيدق عبارت به اي تيفعال کي از يبخشـ زبان، به گفتن

 نيا رد .است نيتگنشتايو يزبان يهايباز هينظر از برگرفته دهيا نيا .(09 ،9919 ،ي)پورچنار «اسـت

 صورت، نيبد .دبخشيم زبان به يکارکرد ياجنبه ،يزندگ از يشکل به يزبان تيفعال هيتشـب با ه،ينظر

 از ديبا»:ديگويم نيتگنشــتايو هينظر به اشــاره با نرياســک .خورديم گره آن کاربرد با واژه کي يمعنا

 تواننديم يمعان آن که يگوناگون يهانقش بر عوض در و ميبردار دست کلمات يمعان هدربار دنيپرس

ــک «ميگذار ديتأک کنند فايا يزبان مختلف ياهيباز در  متون يو بيترت نيبد .(29 ،9919 نر،ي)اس

 انيم مشــخص يخيتار هدور کي در که نديبيم ييهاوپاســخ پُرســش مثابه به را ياســيســ هشــياند

ــت بوده انيجر در دوره آن گرانکُنش ــهياند متون»:او اعتقاد به رايز اس  کي يهاجواب حُکم در ش

 وردم يخيتار صـورت به مربوطه مســائل که شـد نائل هاآن فهم به توانيم يزمان و هسـتند لهئمسـ

 شناخته مرمست يوگوگفت کي از يبخش عنوان به ديبا مذکور متون اسـاس نيا بر .رديگ قرار يابيباز

 آن به گفتارش قيطر از که يو عمل در مؤلف قصد است معتقد يو .(19 ،9919 ،ي)پورچنار «شوند

 ستين سندهينو باطن و ذهن به نفوذ يبرا تلاش و ييگرايذهن به يازين و اسـت مشـهود زده، دسـت

رف ديتأک رايز  مورا به را خود که ميندار يازين ما پس .يذهن يقصدها تا است شده انجام عمل بر صـِ

 اختلافات از يکي نيا .هاســتآن بودن يکردار و متون ما هســوژ رايز م،يســاز مشــغول مؤلف يذهن

 توجه مؤلف، مرگ بر ديتأک با کهنيا بر علاوه انيپساساختارگرا» .است انيپساساختارگرا با او ياسـاسـ

 عمل کي انجام يبرا يابرنامه يمعنا به را قصــد دهند؛يم قرار نقد مورد را مؤلف به نرياســک هژيو

 .(991 ،9919 ،ي)پورچنار «هستند عمل در مندرج قصدها نرياسک يبرا که يحال در داننديم

 يهاثاقيم انيم»:کنديم ديتأک و مطرح را يزبان يهاثاقيم عنوان مفهوم نکته، نيا اثبات يبرا او

 يابيزبا با فقط مؤلف هشـــياند که معنا نيبد .دارد وجود يتنگاتنگ هرابط مؤلف، هشـــياند و يزبان

 يهاثاقيم هليوس به همواره ياسيس مندشياند هشياند و است درک و فهم قابل اشمرسوم يهاثاقيم

 مذکور کُنش نييتب او دهيعق به .(11 ،9919 ،ي)پورچنار «رديگيم شــکل مرســوم يزبان و ياجتماع

 ها،ثاقيم نيا از منظور .است گفتار آن بر حاکم مرسوم يهاثاقيم به توسل با قصدها يابيباز مسـتلزم

 طبق بر ن،يمع تيموقع در نيمع هگفت آن که ياوهيش يعني .اسـت يقرارداد عمل کي يعموم يمعنا

ــود دهيفهم ديبا آن ــان که را ييهاتين پس .ش  درک از توانيم کنديم عمل هاآن کمک به انس

 ام يتماشا ضمن يدوسـت که يزمان مثال يبرا .کرد اسـتنتاج عمل خود يقرارداد مفهوم و مضـمون

 دوردست، از که يزمان اما .کنديم يخداحافظ ما از ما، ياجتماع ثاقيم در دهد،يم تکان دست ما يبرا

 شکُن فهم بر نرياســک ديتأک ليدل .دهد هشــدار ما به دارد قصــد دهديم تکان ما يبرا را دســتش دو
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 رب که اســت ينقد همان با مرتبط دوره، آن ياجتماع هنيزم در مرســوم يزبان ثاقيم در مؤلف يکلام

 کنديم کمک مورخ به يزبان يهاثاقيم نيا درک .داشــتيم ابراز ياشــهياند متون بودن يخيفراتار

 .ابدي دست کيکلاس يهاشهياند فهم به لغات، يکنون يمعنا و نيامروز يهاشهياند از فارغ

 لفمؤ رايز .کنديم صــدق متون، گريد از شيب ياشــهياند متون هدربار خصــوص به لهمســئ نيا

 قدن کردن، دفاع با که دارد قصد پردازد؛يم وگوگفت به يزبان مرسـوم يهاثاقيم درون کهنيا ضـمن

 ار يثاقيم اي و کند جاديا يرييتغ هاثاقيم آن در ها؛گزاره و اتينظر يبرخ دييتـأ ايـ رد نمودن،

 ثاقيم زا اســتفاده با و ياجتماع هنيزم درون افراد، که حال نيع در نيبنابرا .دينما قبل از ترمســتحکم

 درون گريد انيب به .کنند جاديا رييتغ هاثاقيم آن در کننديم تلاش پردازند،يم کُنش به يخاص يزبان

ــاره نيا از شيپ که گونههمان نيبنابرا .دهنديم رييتغ را خيتار خ،يتار ــد اش ــک ش  نقد رد خود نرياس

 عمل انيم زيتما به قادر که کنديم متهم را انيگرانهيزم يول دارد يخاصــ توجه نهيزم به ان،يگرامتن

 رييتغ و طبس ،يريگشکل موجب که است ياجتماع هنيزم نيا آنان نظر به رايز .ستندين عمل طيشرا و

 که يحال در .شــود گرفته دهيناد مؤلف ارگرياخت نقش تا شــوديم موجب لهمســئ نيا .شــوديم هادهيا

 رديگيم نظر در ييهامداخله سان به را هاآن شه،ياند متون بودن يوپاسـخ پُرسـش منطق با نرياسـک

 صباحم الله تيآ يکلام يهاکنش ريتفس به نگرش نيا با .اسـت داده رخ زمانه يفکر ياهنزاع در که

 تا ميپردازيم نگاشــته انتقام و بعثت اتينشــر در 9944 تا 9942 يهاســال يط که يمقالات در يزدي

 از شانيا .ميابيدر کردهيم جاديا ياسـيسـ يروهاين هموازن در گفتارها نيا که يراتييتغ از يو مقصـود

 با مقابله درصــدد يديخورشــ چهل هده لياوا در خود يمبارزات و ياســيســ يهاتيفعال يابتدا

 که او .ندارند کاليراد همبارز به يچندان اعتقاد که است يعتمداريشر الله تيآ چون هم يکارانمحافظه

ــفه يريفراگ از متأثر  به انيزوحو ورود و فلســفه يريفراگ هنيزم دو در بود، ييطباطبا علامه نزد فلس

 ثاقيم در مداخله قصد او نيبنابرا .برداشت قدم قم هيعلم يهاحوزه مرسـوم سـنت برخلاف اسـتيسـ

 سميکاليراد ينوع با ليدل نيهم به .است داشته را ياسيس اسـلام ثاقيم جيترو و يحوزو ييگراسـنت

ــش به يفکر ــخ پُرس  ينيخم امام با يکامل يهمراه مبارزه انيجر در که پردازديم يمراجع با وپاس

 به داد،خر پانزده اميق از پس يهاسرکوب لياوا در که انتقام هينشر انتشـار با دوران نيهم در و ندارند

 ياهشهياند و مسـائل از يبرخ هدربار خود نظرات نمود، منتشـر قم هيعلم هحوز يمخف هينشـر عنوان

 نيچنهم و رخدادها يبرخ درباره خود نظر بعثت، هينشــر در زين آن از شيپ او .کرد انيب را ياســيســ

 .بود کرده نييتب را ياسيس اناتيجر
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 يزدي مصباح الله تيآ يزندگ ياجتماع هنيزم ب(

 هشــياند هحوز در يخيتار يهاســوژه از گريد ياريبســ چونهم پژوهش نيا موضــوع يبررســ يبرا

 يمندانشياند تيشخص يريگشکل ياجتماع و ياسيس يهانهيزم در دقت و مطالعه ازمندين ياسـيسـ

 يستيچ ابتدا ديبا خصوص نيا در نرياسـک ميپارادا يمبنا بر .اندسـتهيزيم عرصـه آن در که ميهسـت

 يهانهيزم به يابيدســت ضــمن قيطر نيا از .داد قرار توجه مورد را مؤلف هزمان و جامعه تيوضــع

 چه هک افتيدر و شــد آشــنا او اتيح يهاســال نيآغاز در مســلط يزبان ثاقيم با توانيم يو يتيترب

 .نمود ترنيمع و ترروشن را او يفکر ريمس که آمد ديپد يو هشياند و ذهن در ييهاپُرسش

 زدي شهرستان .(91 ،9912 ،ي)اسلام «شد متولد زدي در 9999 سال در يزدي مصـباح يمحمدتق»

 به هک بودند شهر يسنت يهاخانواده از يزدي مصباح هخانواد» و بوده رانيا يمذهب مناطق از ربازيد از

 تولد سال .(91 ،9919 ،ي)عرب «پرداختنديم تيب اهل يبرا يسوگوار و يمذهب يهامراسـم يبرگزار

 از ينيد مظاهر زدودن با بود کرده قصد که يشاه .بود يپهلو رضاشاه بلامنازع و مطلقه هسلط اوج او،

 يرزنيزنج و قربان ديع در يعموم تظاهرات رضاشاه» .بدهد آن به يديجد هچهر ران،يا يسـنت هجامع

 «شـــد قائل ييهاتيمحدود محرم ماه در يعزادار يبرا و کرد اعلام يرقانونيغ را محرم ماه در

ــار يعموم نفرت که ياقدام نيترمهم اما .(910 ،9911 ان،ي)آبراهام  رانيا يمذهب يهاخانوداه و اقش

 زين جاآن در که هيترک از داريد از پس 9999 ســال در» که بود نيا د؛يبخشــ شــدت را او به نســبت

 ممنوع را چادر دنيپوش و داد حجاب کشف دستور بود؛ زده دسـت يمشـابه اقدام به کمال يمصـطف

 «بودند محروم يعموم انتخابات در ينامزد و يرأ حق از چنانهم زنان که بود يحال در نيا .کرد

 اب يکودک از که يو تيشخص در و مصـباح يمذهب هخانواد در اسـت يعيطب .(911 ،9911 ان،ي)آبراهام

 نيا با .ديآ ديپد وقت حکومت از نفرت احساس بود؛ افتهي رشد ينيد يهاآموزه و يعزادار يهامراسم

 نروشــ يآسـان به ،يکودک در يزدي مصــباح ياجتماع و يخانوادگ يزندگ تيوضــع يســتيچ از شـرح

ــوديم  ياجتماع يزندگ از بخش نيتريمحور عنوان به ينيد احکام و اعتقادات حفظ هدغدغ که ش

 هک اســت ييهانهيزم نيترمهم از لهمســئ نيا و بود شــده نهينهاد يکودک از او يبرا مســلمان، کي

 که ياصـل پُرسـش قتيدرحق .شـد هيعلم هحوز در ينيد لاتيتحصــ آغاز به او بيترغ و جيترو موجب

 و مکاتب برابر در ياســلام يهاآموزه از دفاع يچگونگ داد،يم شـکل را ندهيآ در او يگفتار يهاکُنش

 به يو دش موجب که بود حکومت هزانيست نيد يهاشهياند جيترو از يريجلوگ و يراسلاميغ يهانييآ

 و جيترو عهيشــ مراجع و هيعلم يهاحوزه تيريمد تحت که يمذهب ييگراســنت يزبان ثاقيم يســو

 ذکر توانيم ينيد لاتيتحص به مصباح يآقا شيگرا يبرا عمده ليدل دو .ابدي شيگرا شد،يم تيتثب

 شانيخو از يکي يهاقيتشو دوم و يطلبگ به مادرش و پدر هعلاق و يخانوادگ يمذهب هنيزم اول .کرد
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ــ نام به او يمادر ــ کتاب نجف در که يآخوند احمد خيش ــت يفروش  به امخانواده»:ديگويم او .داش

ــ آمدن با علاقه نيا و بودند مندعلاقه يطلبگ ــد تيتقو ياحمدآخوند خيش  .(91 ،9919 ،ي)عرب «ش

 9924 تانتابس در يطلبگ مقدمات يريفراگ يبرا ييابتدا لاتيتحصـ انيپا از پس» نوجوان يمحمدتق

 ليتحص مشغول قم در 9999 سال» در و .(29 ،9912 ،ي)اسـلام «شـد زدي هيعيشـف هيعلم حوزه وارد

 .(99 ،9919 ،ي)عرب «شد

 يديخورشــ چهل دهه لياوا در ياســلام نهضــت آغاز از شيپ تا جوان هطلب نيا اقدام نيترمهم

 امهن در» .بود ياخلاق يهاکلاس يبرگزار درخواســت منظور به يبروجرد الله تيآ به يانامه نگارش

 او .تاس هيعلم هحوز اهداف نيتربزرگ از طلاب، ياخلاق يتعال و يترق اساساً که بود شده خاطرنشـان

 از پس يبروجرد الله تيآ .رسانديم حوزه يعلما از نفر سـتيدو يامضـا به را آن نامه ميتنظ از پس

 به که حوزه اول تراز يعلما جمع در و فرمود قيتصــد را نامه يمحتوا آن، ليذ يامضــاها مشــاهده

 رد که نديفرمايم درخواست آنان از نامه طرح ضـمن بودند، آمده شـانيا داريد به نوروز ديع مناسـبت

 نامه آن و شودينم يدرخور ريتدب لکن شند؛ينديب يجدّ يريتدب حوزه، در اخلاق درس ليتشـک هنيزم

 ييگراسنت ثاقيم درون مصـباح يکلام کُنش نياوّل .(01 ،9911 ،ي)صـنعت «رسـدينم فرجام به عملاً

 جهت بردن دانيم سربازان مثابه به را آنان مصباح که بود ييروهاين ياخلاق تيتقو يراسـتا در و حوزه

 .ديديم يمذهب مخالفان با وپاسخ پُرسش نمودن آغاز و جيرا مکاتب در مداخله

 کي از که است قم هيعلم هحوز در يزدي مصباح يمحمدتق لِيتحصـ ييابتدا يهاسـال نيهم در

 و ياسيس يهاتيفعال به شيگرا گريد يسـو از و شـده آغاز فلسـفه به اشيذهن هنيزم و نگرش سـو

 ازب يفضـا به توجه با و يديخورشــ يســ و سـتيب يهادهه در .شــوديم تيتقو يو در زين ياجتماع

 انيجر نيتربزرگ عنوان به توده حزب يهاتيفعال نفت، صنعت شدن يمل نهضت از يناش ياسـيسـ

 يلاصــ يمحورها از يکي ســميمارکســ با مبارزه .بود افتهي شيافزا شــدت به کشــور يســتيمارکســ

ــندگانينو يفکر يهاتيفعال ــخن و س ــع نيا و بود مُکلا و مُلا از اعم يمذهب ورانس  اتنهنه تيوض

ــاخت نگران را يبروجرد الله تيآ چونهم ديتقل مراجع و ينيد يعلما از ياريبســ  يهاروين بلکه س

ــ يهاانيجر .برد فرو فکر به زين را بازرگان يمهد مهندس مانند شينواند يمذهب ــتيمارکس  به يس

 و توده زبح کيدئولوژيا کشش» که کنديم دييتأ بازرگان .بودند کرده تمرکز هادانشگاه بر خصـوص

ــد موجب يدئولوژيا نيا با مقابله يبرا نهيزم بودن يخال ــد هادانشــگاه در گروه نيا حرکت رش  «ش

 مانعال يسو از جوان نسل اقناع يبرا تلاش و يسـتيمارکسـ تفکرات با مبارزه .(241 ،9910 ،ي)نجات

 يکس .داورنيب يرو فلسفه ليتحص به خود يفکر هيتغذ جهت در جوان، طلاب يبرخ شد موجب ينيد
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 و انيجودانش با يقيوث ارتباط که بود يبهشـت دمحمديسـ دکتر شـد، قدمشيپ طلاب آموزش يبرا که

 ديجد لومع با را هاطلبه تا کرد سيتأس دانش و نيد نام با يرستانيدب» يو .داشت ياسلام يهاانجمن

 رسهمد نيا يهاکلاس در .سازد فراهم زين را دانشگاه و حوزه ترشيب يکينزد مقدمات و سـاخته آشـنا

 ،9911 ،ي)صنعت «شديم سيتدر يشناس جامعه و اتياضير علم، فلسفه ،يميش ک،يزيف ،يخارج زبان

 نشدا جمله از يسبحان جعفر خيش و يرازيش مکارم ناصـر مفتح، محمد کنار در يزدي مصـباح» .(00

 .(11 ،9912 ،ي)اسلام «بود مدرسه نيا آموزان

 از که اعتقادى شبهات»:ديگويم يفکر مخالفان به ييگوپاسـخ در فلسـفه تياهم هدربار مصـباح

 پاســخ در رايز شــود؛ داده پاســخ عقل  هادل با ديبا شــودم  مطرح التقاط  و الحادى مکاتب ســوى

 قت،يحق در .(911 ،9914 ،يزدي )مصــباح «دکر اســتدلال تيروا اي نقرآ هيآ با تواننم  ان،يگراماده

 شد موجب که بود يفقه ييگراسنت ثاقيم از مصباح يجيتدر يدور موجب فلسفه آموختن به شيگرا

 هتخطئ و نقد يبرا يفقه يهااستدلال يجا به يمنطق و کيتئور واژگان و فلسفه سـلاح از آن از پس

 انزم آن در»:است نيچن زين ياجتماع هنيزم آن از مصباح تيروا .کند يبرداربهره مخالف يهاانيجر

 دست ،ياسيس مختلف ليدلا به و داشت ياديز رواج کيالکتيد و سـمياليماتر هفلسـف و سـميمارکسـ

 هاجوان نيب در هاآن .داشــتند يمتعدد يهامجله و هاروزنامه و بود باز يغيتبل تيفعال در چپ احزاب

ــگاه تا آموزان دانش از ــتند يروزافزون نفوذ انيدانش ــانيفکر خط و داش  ديتهد را ما يهاجوان ش

 به ار خود کرديم ازين احساس بود، اسلام از دفاع و اسلام به مندعلاقه که يمسـلمان جوان هر .کرديم

 جز ياارهچ لذا نبود؛ معقول مسائل جز يسلاح نيچن و کند مبارزه هاآن با بتواند تا دينما مجهز يسلاح

 .(14 ،9919 ،ي)عرب «نبود فلسفه از استفاده

 ياسلام نهضت پ(

 ينيد عالمان و يپهلو حکومت هرابط بر هيدوسو يريتأث 9941 سال در يبروجرد الله تيآ درگذشـت

 يرخب از يبروجرد الله تيآ با مقابله از يريجلوگ هواسط به زمان آن تا که دولت سو کي از .گذاشـت

 مواد 9941 آبان وچهارم ستيب در شـاه» .ديد هموار خود يبرا را راه کرد،يم زيپره ياجتماع راتييتغ

 نيا .(949 ،9914 ،ياسيس يهاپژوهش و مطالعات )موسسه «کرد حيتشر را يارضـ اصـلاحات برنامه

ــال» در آن از شيپ برنامه ــد مطرح 9991 س  ان،ي)جعفر «نمود مخالفت آن با يبروجرد يآقا و ش

ــو از يول .(241 ،9914 ــات از يبرخ گر،يد يس  الله تيآ اتيح دوره در که يمراجع يحت و طلاب د،ياس

 اجتناب حيصــر موضــع ابراز و ياســيســ يهاتيفعال به ورود از اســتاد حرمت تيرعا منظور به يبروجرد

ــانزدهم در» .نمودند دنبال را خود نظرات ترراحت کردند،يم  و يالتيا يهاانجمن طرح دولت 9949 مهر ش
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 ديق لاوهع به .بود شده حذف شوندگان انتخاب از اسلام شرط آن، ضمن که رسـاند بيتصـو به را يتيولا

 دنبال به .(211 ،9914 ان،ي)جعفر «بود افتهي رييتغ ياساس قانون برخلاف ت؛يذکور شرط و قرآن به سـوگند

ــر الله تيآ ،ينيخم امام جمله از قم مراجع از يجمع خبر نيا  در يگانيگلپا الله تيآ و يعتمداريش

 طع،مق نيا در مهم نکته .کردند اعلام مسئله نيا از را خود ينگران شـاه به خطاب ياجداگانه يهانامه

 اساس نيا بر .است مجلس موضـوعه نيقوان يحت و ياسـاسـ قانون ياجرا بر امام چندباره يدهايتأک

 ببس به را دولت کند، يپافشـار خود مخالفت ليدل عنوان به يشـرع نيمضـام بر کهآن از شيب يو

 موضــع از را يتيولا و يالتيا يهاانجمن حهيلا با مخالفت ليدل و دينمايم بازخواســت قانون از تخلف

 يمبنا بر درش بدو در ياسيس اسلام شهياند که دهديم نشان مسئله نيا .کرد اعلام ياساس قانون حفظ

 خيتار به يتلگراف در ينيخم امام اساس نيهم بر .گرفت شکل کاليراد نه و طلبانه اصـلاح يهاکُنش

 رخلافب و اسلام عتيشر برخلاف شـما يرقانونيغ نامهبيتصـو»:نوشـت ريوز نخسـت به آبان پانزدهم

 ياساس قانون مخالف و غلط هنامبيتصـو با ديکرد گمان گرا .اسـت مجلس نيقوان و ياسـاسـ قانون

 يبرا ار راه و کرد ستسُ است، مملکت استقلال و تيلم ضامن که را ياسـاس قانون يهاهيپا شـوديم

 .(11 ،9911 ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ ه)موسس «ديهست خطا در اريبس کرد، باز رانيا و اسلام به خائن دشـمنان

 شيخو هطلبان اصـــلاح يورزکنش نييتب در زين ديســـف انقلاب رفراندوم يبرگزار از پس شـــانيا

  يگو تين ءسو با و ريتدب سوء با هادستگاه .هستم نگران نييپا از انقلاب و اهيسـ انقلاب از من»:فرمود

 اماحک از تخلف جرم به مســتبد دولت نيا که نميبم  نيا در چاره من .کنندم  فراهم را آن مقدمات

 يحت .(909 ،9911 ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ )موسسه «برود کنار اساس  قانون به تجاوز و اسلام

 کشته و يزخم موجب که 9942 نيفرورد در قم هيضيف مدرسه به يدولت يروهاين و گارد حمله از پس

 قرار مشـخص و حيصــر انتقاد مورد را ريوز نخسـت شــخص ،ينيخم امام د،يگرد طلاب يبرخ شـدن

ــلاح مرجع که اکنون»:داد ــکا يبرا يدارتيص ــتين رانيا در تيش  طور به مملکت نيا اداره و س

 «کنميم ضاحياسـت ،يريوز نخسـت شـاغل م،لَعَ يآقا از ملت نام به من اسـت، انيجر در زيآمجنون

 يترشيب شتاب بحران محرم ماه دنيفرارس با .(911 ،9911 ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ )موسـسه

 او ياريبس تيجمع که يحال در ينيخم امام ،ينيحس يعاشورا با مصادف خرداد زدهميسـ روز .گرفت

 نم شاه، جناب يا شاه، يآقا يا»:فرمود يسخنان يط و شد هيضيف همدرس وارد کردنديم عتيمشا را

ـــ يم حتينص تو به  بخواهند اگر روز کي که ندارم ليم من .بردار هيرو و اَعمال نيا از دست .کنم ـ

 از .کنن مخالفت تيروحان با قدر نيا .يباشــ طورنيا تو خواهمينم من .کنند شــکر همه ،يبرو تو که

 به ليياسرا والله .خواهنديم را مملکت صلاح هانيا .خواهنديم را ملت صـلاح هانيا .بشـنو نييروحان
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 تيامن ســازمان که ســتيچ ليياســرا و شــاه نيماب ربط .خورديم تو درد به قرآن خورد،ينم تو درد

 نيا هب ديبرسان به را مطالب نيا يجور کي د؟ينزن حرف هم شـاه از د،ينزن حرف ليياسـرا از ديگويم

 به هاحرف نيا نگذارند ديشا اند،گرفته را اطرافش .يقدر کي بشود روشن ديشا .بشود داريب ديشا .آقا

 .(241 ،9911 ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ )موسسه «ميمتأسف ما .برسد او

 رانته به و ريدستگ منزلش در را ينيخم امام قم، در يانتظام مأموران خرداد، پانزدهم شب مهين»

 روز صبح .شد روبرو مردم عيوس اعتراض با خبر انتشار .کردند بازداشت آباد عشرت پادگان در و منتقل

 به چون و کردند حرکت )ع(معصــومه حضــرت حرم صــحن طرف به قم در يريکث تيجمع پانزدهم،

 وحمجر و کشته يجمع و شده روبرو سربازان يهاسـلاح آتش با ننمودند توجه يانتظام مأموران اخطار

 .ديرس خود اوج به ارگ دانيم و بازار در و شد آغاز هابارفروش دانيم از تظاهرات زين تهران در .شدند

ــجو از ياديز عده ــگاه انيدانش  به هاآن از يگروه و کرده ليتعط را درس يهاکلاس تهران دانش

 تظاهرکنندگان گريد به يو بازداشـت به اعتراض و ينيخم امام از يطرفدار شـعار با و آمده هاابانيخ

 در يمنزل در را امام خرداد، پانزده اميق سرکوب از پس يپهلو دولت .(294 ،9919 ،ي)نجات «وسـتنديپ

 ضمن آن در و نوشت شانيا به يانامه امام، حصر دوران در مصباح يآقا .نمود محصور تهران هيداود

 ماماهت عدم و هيعلم حوزه يفرهنگ و ياخلاق تيوضــع به نســبت خود يهادغدغه از ام،يق جينتا انيب

 هم ماش يپا گرد به فعلاً که ما دسـت متأسـفانه»:ديگويم سـخن مسـئله نيا به نسـبت مراجع گريد

 را هانآ ياجرا کهنيا اي و مخالفند مبتدعه افکار گونه نيا با اسـاساً اي که هم اتيآ ريسـا و رسـدينم

 باشديم خطرناک العاده فوق ،يفعل وضع ادامه است يهيبد .داننديم خودشان مطلقه استير به منوط

 خواهند نرويب فوج فوج اند،يناراض تيروحان يبندوباريب و يسـروسامانيب وضـع از که ينيمحصـل و

 و ندانکرده اتخاذ يليتحصــ وضــع اصــلاح يبرا ياعاقلانه روش تاکنون که تيروحان يرؤســا و رفت

 «بود خواهند مســـئول اند،اوردهين فراهم اخلاق و بيتهذ و مانيا تيتقو يبرا يليوســـا نيچنهم

 که است آن گرنشان حوزه، در اخلاق و مانيا تيتقو لزوم به مصباح اشـاره .(9194 ،9911 ،ي)صـنعت

 نسبت هاآن يبرا و کرده حفظ را حوزه درباره خود يفرهنگ يهادغدغه چنانهم او زين مبارزه طيشرا در

 تيآ به امهن ارسال در او يکلام کُنش نياول که چنانهم .بود قائل يترشيب تياولو ياسـيسـ مسـائل به

 او يخانوادگ و ياجتماع نهيزم در شــهير که گرفتيم نشــأت يفرهنگ دغدغه نيهم از زين يبروجرد الله

 يرويپ مبارز طلاب جرگه به زين مصباح ،ياسيس يفضا شـدن ترکاليراد يط حال، نيا با .اسـت داشـته

 ديأکت براندازانه يهاتيفعال از زيپره و مشــروطه قانون به يبنديپا بر چنانهم هرچند .وســتيپ امام خط

 .است مشهود شد،يم منتشر يحوزو مبارزان يمخف اتينشر در که او مقالات در مسئله نيا .شديم
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 بعثت هينشر ت(

 نياول» .گردديبازم يديخورش يس هده يانيپا يهاسال به انيحوزو يسو از ياتينشـر انتشـار هسـابق

 آن نخست هشمار که داشت نام اسلام مکتب قم؛ هيعلم هحوز يعلما از يجمع تيريمد به ينيد همجل

 يعتمداريشر الله تيآ قيطر از که بودند تجار از يبرخ آن يمال انيحام .شـد منتشـر 9991 بهمن در

 زيپره ياسيس مسائل به حيصـر ورود از نامه ماه نيا .(949 ،9914 ان،ي)جعفر «کردنديم دنبال را کار

 .کرديم دنبال داشــتند، يعتمداريشــر يآقا ســپس و يبروجرد مرحوم که را ياطياحت همان و کرده

ــار ــلام مکتب انتش ــر الله تيآ تيمحور با اس ــد، موجب يعتمداريش  زين ينيخم امام يحام طلّاب ش

 مکتب شماره نينخست» .گرفت نام عيتش مکتب هاآن با رقابت يفضا در که کنند منتشر را ياهينشـر

ــ چاپ به 9991 بهشــتيارد در عيتشــ ــم .(940 ،9914 ان،ي)جعفر «ديرس  از که يرفســنجان يهاش

 يهادهيا جيترو و غيتبل با ارتباط در نيمؤسس ياسيس اهداف به اشـاره با اسـت مجله نيا نيمؤسـسـ

 که ه،يشرن نيا متنوع مقالات انتشار با هم که بود نيا ما تصور»:دهديم حيتوض ينيخم امام ياسـيسـ

 ار ياشبکه هم و ميکنيم آماده را مردم افکار بود، مطرح اسـلام ياجتماع و ياسـيسـ و يعباد ابعاد همه در

ــم «ميکن يبرداربهره آن از ميتوانيم ازين هنگام به که ميدار ارياخت در  ارســال» .(994 ،9914 ،ي)هاش

 از يکي عيتشــ مکتب هينشــر مخاطبان آدرس به يمذهب مبارزان گريد و امام ياســيســ يهاهياعلام

 ،يم)هاش «بود يپهلو دولت به نسبت علما اعتراضات آغاز از پس هينشر خاص ياسـيسـ يکارکردها

 تشاران هادام از ساواک گر،يد يبرخ و يرفسنجان يهاشم يريدستگ دنبال به» سـرانجام .(929 ،9914

 .(941 ،9914 ان،ي)جعفر «کرد يريجلوگ هينشر نيا

ــباحِ شيگرا ــد با زين يورزقلم به جوان مص ــ مبارزات ديتش ــيس ــد آغاز ياس  نمود نيترمهم .ش

 دوران هب اشاره با يهاشم .است انتقام و بعثت هينشر دو در يزدي مصباح ياسـيسـ يهايسـينومقاله

 يلاتيتشک جاديا ماه، چند آن در ما يکارها نيترياسـاسـ از»:ديگويم خرداد پانزده از پس امام حصـر

 ،يرازيشــ يربان ،يمنتظر ،ياخامنه [ي]عل انيآقا :شــديم ليتشــک نفر ازدهي از آن تيمرکز که بود

 يخفم اتينشر .من و يتهران يحائر ،ينيمشک ،يآذر ،ياخامنه محمد ،ينيام ،يزدي مصباح ،يقدوس

 و داشــت يگرپرخاش و ياســيســ هجنب ترشيب بعثت هينشــر .بود تيجمع نيهم ارگان انتقام و بعثت

 ،يهاشم) «يزدي مصـباح يآقا را انتقام و کردميم اداره من را بعثت .کيدئولوژيا هجنب انتقام هينشـر

 تا بود کيدئولوژيا و يفکر مسائل هنيزم در بعثت هينشـر با صـباحم الله تيآ يهمکار .(910 ،9914

 شــأتن گرانيد به نســبت مصــباح ياســتدلال و يفلســف لاتيتما از که تر،يعموم و ياســيســ مطالب

 جز به) نهم هشمار تا پنجم هشمار از که شوديم مشـخص بعثت هينشـر مطالب به توجه با .گرفتيم
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 در بخش نيا مطالب .شوديم ياندازراه هينشـر در «يفکر بحث» عنوان با يبخشـ هشـتم( هشـمار

 وصخص به هيعلم هحوز کارمحافظه يهاانيجر و افراد نقد و ينيخم امام همبارز يپردازيتئور يراستا

 اشتل در و مبارزه يناکارآمد يالقا درصدد که گرفتيم صـورت يعتمداريشـر الله تيآ يحام انيجر

 ازيامت» عنوان تحت يمطلب در هفتم هشــمار در مثال يبرا .بود دولت با مصــالحه يفضــا جاديا يبرا

 يول ياجتماع حقوق احقاق ؛ياسيس يهااميق محرک کهنيا انيب از پس سندهينو «ينيد يهانهضـت

 جنگ زا فرار احتمال ياسيس يهااميق در»:سدينويم است، ياله فيتکل انجام ؛ينيد يهااميق محرک

 اديز يشخص منافع با يعموم مصالح کردن مصالحه و ملت به انتيخ و دشمن برابر در شدن ميتسل و

 باشــد،يم ينيد مقدس جهاد عنوان به و ياله هفيوظ انجام اســاس بر چون يمذهب همبارز اما .اســت

 اثر رد گاهچيه است، معتقد حساب و معاد و مبدأ به که نيمتد شخص .داشت نخواهد را يوبيع نيچن

 کي شــهيهم و رودينم در به دانيم از افتد،يم خطر به اشيماد اتيثيح ريســا و مال و جان کهنيا

 و خدا به اعتقاد و مانيا ميعظ يروين آن و دارد خود وجود درون در مبارزه هادام يبرا معتبر ضــامن

 )الف(، ،9911 ،ي)خسروشاه «کشدينم مبارزه از دسـت نفس نيآخر تا ليدل نيهم به و جزاسـت روز

ــمت نيآخر در .(999 ــمار در يفکر بحث از قس ــندهينو ،«تحول راه در» عنوان با نهم هش  انيب س

 و نديوگيم رياخ هسال سه دو يهامحنت و هارنج از سخن اناًياح که ميدهيم تذکر يکسان به»:کنديم

 مسلمان مردم و طلاب و وعاظ و تيروحان شامخ مقامات با را حاکمه دستگاه يرفتارها سـوء و لطمات

 در را تيروحان آن، از هيناشــ لطمات و رياخ مبارزات .کننديم باز گِلِه به زبان و کرده ذکر وتاب آب با

 ار سابق جمود و رکود و داده قرار ايدن اوضاع بر اطلاع و يجهان استيس به توجه و روز انيجر يمجرا

 دانشگاه زيعز انيدانشجو يمذهب روح و شده حسنه اريبس دانشگاه و تيروحان روابط .است برده نيب از

 تيروحان شئون در که است يتحول و شرفتيپ يهاچهيدر و ديام يهاروزنه همه نيا .شوديم تيتقو

 .(914 )الف(، ،9911 ،ي)خسروشاه «است گشته داريپد

 به يانتقاد دارد، تطابق حصــر دوران در امام به مصــباح يآقا نامه رئوس با کهنيا بر علاوه مطلب نيا

ــر الله تيآ ــ از پس خصــوص به و داشــت زيپره مبارزه شــدن ترکاليراد از که دارد يعتمداريش  سيتأس

 که 49 ســتانتاب در»:کنديم نقل ياخامنه الله تيآ .کرديم ديتأک حوزه يجار امور اداره بر ترشيب «غيدارالتبل»

 به رايز .(999 ،9914 ان،ي)جعفر «گرفت بالا مورد نيا در يعتمداريشـر يآقا و امام نيب اختلاف بودم، مشـهد در

ــاه نظام با ميدار ما يوقت که بود نيا امام نظر ،يمنتظر الله تيآ گفته  مطرح ،ميکنيم مبارزه دولت و ش

 از و رديگب قرار ريمســ نيا در عده کي افکار که شــوديم ســبب م،يکن تيترب مُبلغ ميخواهيم کهنيا کردن

 غ[ي]دارالتبل هيقضــ نيا با»:کنديم تيروا امام ينيبشيپ نيا تحقق درباره يمنتظر .کنند غفلت مبارزه اصــل
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 کردنديم سيتدر غيدارالتبل در که يعتمداريشر يآقا طرفدار عده کي .شدند دسته دو قم نيمدرس و هاطلبه

 و رفتهگ قرار حاکم دستگاه و شاه با مبارزه ريمسـ در گريد ياعده و شـدند جدا ميرژ با مبارزه از قتيحق در و

 .(19 ،9911 ،ي)منتظر «کردنديم يدارجانب ينيخم يآقا از

ــتا در مصــباح الله تيآ يکلام يهاکُنش نيبنابرا ــلام جيترو يراس  يکردهايرو نقد و يانقلاب اس

 ات گرفت شــکل نبودند، ســوهم مبارزه انيجر با که هيعلم حوزه طلاب و مراجع يبرخ کارانهمحافظه

 انيگرانتس يزبان ثاقيم کاربرد .دهد رييتغ ينيخم امام يحام نيمدرس و طلاب نفع به را روهاين موازنه

 مشهود مقالات نيا در کارانمحافظه مقابل در کاليراد و يانقلاب اسلام کرديرو جيترو با ارتباط در حوزه

 بر ياريمع را اسلام ياساس اصول از يکي مثابه به زيرستاخ روز حساب و معاد به اعتقاد کهچنان .اسـت

 يســخرا اعتقاد مبارزه، در يداريپا عدم واســطه به کارانمحافظه که کنديم القا مبارزه راه به يبنديپا

 ســال رد يعتمداريشــر الله تيآ هکارانمحافظه منش با امام يرويپ کاليراد طلاب تقابل .ندارند آن به

 يعتمداريشر موضع و ونيتولاسيکاپ حهيلا به اعتراض هواسط به امام ديتبع و ديرسـ خود اوج به 9949

 .کرد ديتشد را اختلافات بود، امام صحبت از ترنرم که حهيلا نيا قبال در

 گرانيد سکوت از و ابراز را ونيتولاسيکاپ به خود تند و حيصر اعتراض ،يسـخنان يط ينيخم امام

 .دشــ کوبيپا ما عزت .فروختند را ما اســتقلال .فروختند را ما»:نمود انتقاد ينيد عالمان خصــوص به

 هانيا کا،يآمر نظام  مستشاران تمام .کردند کوبيپا را رانيا ارتش عظمت .رفت نيب از رانيا عظمت

 مرتکب ه،والل .نزند داد که کس  است گناهکار والله، .هستند مصـون بکنند رانيا در که ت يجنا هر از

 اسلام ادد به قم، علماى اى نجف، علماى اى اسلام، سران اى .نکند اديفر که کس  است رهيکب ]گناه[

 امام 9949 آبان زدهميس شب در» .(490 ،9911 ،ينيخم امام آثار نشـر و ميتنظ )موسـسـه «ديبرسـ

 ينظام ياميهواپ با تهران فرودگاه از بلافاصله و کرده ريدستگ قم در خود يمسکون منزل در را ينيخم

 کنديم نقل يهاشم .(911 ،9914 ،ياسيس يهاپژوهش و مطالعات )موسـسه «کردند ديتبع هيترک به

 از و ملاقات يعتمداريشر الله تيآ با ينيمشک الله تيآ و يمنتظر الله تيآ من،»:امام ديتبع از پس که

 به ارهاش ضمن و ديدينم مصلحت به را زيآماعتراض اقدامات شـانيا .بکند يحرکت ميخواسـت شـانيا

ــته، تلفات ــ چه را هاخون نيا جواب :گفت گذش ــم «دهديم يکس  يمنتظر .(911 ،9914 ،ي)هاش

 نيا»:فتگ امام ديتبع به اعتراض در حوزه يليتعط درخواست به پاسخ در يعتمداريشر يآقا که ديگويم

 اختلافات، نيا ديتشــد ســرانجام .(994 ،9911 ،ي)منتظر «دانميم حرام من بزند، هم به را نظم که کارها

 از باحمص يآقا تيروا .شـد انتقام هينشـر ياندازراه و بعثت هينشـر از مصـباح الله تيآ ييجدا منشـأ

 تيب از ريغ مراجع؛ يبرخ وتيب با ارتباط بعثت[ هينشــر»]:اســت نيچن انتقام سيتأســ و بعثت از ييجدا
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 ياهينشر ميافتاد فکر به» .(01 ،9919 ،ي)صنعت «نبود نديخوشـا ما يبرا چندان که داشـت امام؛ حضـرت

 تا مينک ياندازراه را باشند داشته مشارکت آن در امام حضرت به مندانعلاقه فقط و باشد مسـتقل که

 انتقام نام هب ياهينشــر و ميکن هيته يگريد ر[ي]تکث نِيماشــ ميتوانســت يهاشــم يآقا کمک با کهنيا

 .(11 ،9911 ،ي)صنعت «ميکرد سيتأس

 انتقام هينشر ث(

 با يامقاله در و شد منتشر شعبان پانزدهم با مصادف 9949 آذر ونهم سـتيب در هينشـر شـماره نياول

ــلاحات» عنوان ــازندگ نهيکاب در اص ــمن «يس ــاره ض ــور نهيکاب به اش  امام ديتبع در او اقدام و منص

 دامها از ارعاب و ديتهد با را قم مراجع ريسا و بسـت را تيروحان ناطق زبان لهيوسـ نيبد»:سـدينويم

 فهيوظ و هستند ينيخم الله تيآ حضرت مقلد رانيا ملت تياکثر کهنيا از غافل نمود، منصرف مبارزه

 بزرگان ماحترا تيرعا يبرا کنند ارياخت سکوت يروز چند اگر و شده نييتع له معظم طرف از قبلاً آنان

 عنوان با يامقاله در ادامه در او .(91 )ب(، ،9911 ،ي)خســروشــاه «اســت شــانيا اقدامات ديام به و

 و رامح را هيتق که ونيتولاسيکاپ هيعل يسخنران در امام سـخن انتشـار ضـمن «روح قاموس در ديام»

 و تاس ياجتماع حُکم کي اسلام از دفاع وجوب»:که کنديم انيب شـمرد، رهيکب گناهان از را سـکوت

 ،ياه)خسروش «مجتهد نظر نه دارد شخص خودِ نظر به يبستگ نيد اساس به نسبت خطر صيتشـخ

 امام يپاهم مبارزه در که را يمراجع نيمقلد و طلاب ،يگفتار کُنش نيا در او .(29 )ب(، ،9911

 .تســين مراجع يفتوا به يازين مبارزه يبرا که کنديم اعلام و دهديم قرار خطاب کردند،ينم حرکت

 و نيد فروع رد ديتقل وجوب بر يمبن ياســلام ييگراســنت يزبان ثاقيم از يبرداربهره با بيترت نيبد

 انيحوزو و مراجع هکارانمحافظه يکردهايرو نقد ضــمن گريد بار ؛ياســلام اصــول درباره آن حرمت

 .کنديم قلمداد ينيد لياص اعتقادات با تقابل در را آنان منش نيا گرا؛سنت

 که شماره نيا در مصباح الله تيآ .شـد منتشـر 9949 آذر وشـشـم سـتيب در انتقام دوم شـماره

 اختهپرد )ع(يعل نيرالمؤمنيام از ليتجل به «خدا ماه» عنوان با يامقاله در بود، رمضان ماه با مصادف

 )ع(يعل از يطرفدار يادعا صرف»:سدينويم اندکرده سـکوت ميرژ برابر در که يمراجع به هيکنا با و

 ســکوت با اي کنندينم دفاع عدالت و حق از شــانقدرت حدود در که يکســان .کندينم دوا را يدرد

 در )ع(يلع کلام استناد به ند،ينمايم کمک شهيپ سـتم و خودکامه يهاحکومت تسـلط به خود نيننگ

 ثاقيم کارکرد از يروشن حيتوض مطلب نيا .(94 )ب(، ،9911 ،ي)خسـروشـاه «اندهيمعاو اراني شـمار

 اعتقاد کهنيا انيب با و است يانقلاب و کاليراد اسلام يپرداز يتئور يراستا در يسنت اسـلام يزبان

 نيا است؛ انيعيشط هيکل وثوق مورد که )ع(يعل امام خاص طور به و تيب اهل هريسط به مانيا و
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 در يو .دانديم فساد عمال و ظلم با مبارزه در شانيا ياسيس هريس به عمل به مسطتند را يرويپ

 در ينيد يعلما ينگارسهل و يکارکم ليتحل به «تيروحان نهضطت به ينظر» نام با يگريد مقاله

 در قيتحق ســرگرم چنانهم عهيشــ تيروحان»:پردازديم نفت نهضــت و مشــروطه جنبش شــکســت

 به علوم آن مشکلات و مسائل را ينيد دانشمندان ذهن يفضـا .بود ياسـلام علوم از چند ييهارشـته

ــائل به نفوذ يبرا ياروزنه که بود فراگرفته يطور ــ و ياجتماع مس ــيس  ومعل از ياپاره يحت و ياس

 علاقه به يروشن اشاره مطلب نيا .(91 )ب(، ،9911 ،ي)خسـروشاه «بود نمانده يباق ياسـلام متروکه

 در درس نيا يليتعط و فلاســفه طرد ليدل به حوزه يســنت يعلما از انتقاد و فلســفه به يزدي مصـباح

 .دهديم قرار نکوهش مورد اسططتيسطط از زيپره در آنان يکارمحافظه کنار در را آن که دارد هاحوزه

 و کرده انتقاد ميرژ برابر در سکوت از گريد بار 7515 اسفند هشتم در منتشره سوم شماره در مصطباح

 يبرا هک باشد ييهايعذرتراش فريک ،مياشده مبتلا هاآن به امروز که ييفشارها نيا بسطا چه»:سطدينويم

 و جباران و ميدارن معذور را شگانيپستم گريد که ميباشـ هوش به ديبا نيبنابرا .مياکرده نيشـيپ گرانسـتم

 .(01 )ب(، ،9911 ،ي)خسروشاه «ميبنشان خود يجا به را تجاوزکاران

 عنوان با يامقاله در 9944 مهر پانزدهم خيتار به انتقام هشــمار نيآخر در مصــباح مصــباح يآقا

 انيب و پردازديم بتيغ عصـــر در حکومت و تيمرجع هملازم هديا ينف به «يشـــرع حکومت»

 در که است ريمتغا عنوان دو ياسلام حکومت و زعامت موضـوع با فتوا در تيمرجع موضـوع»:دارديم

 به بودن ترآگاه و فقاهت اصــل يدوم در و شــده شــرط آن به مربوطه علوم و فقه در تياعلم ياول

 ينيد ثغور و حدود انتيص و حفظ و يحکومت امور هادار نظر از تيارجح و ياسيس و ياجتماع مسـائل

 يکس .ندارد وجود منصـب دو نيا نيب ياملازمه که اسـت يهيبد .يخارج و يداخل دشـمنان تجاوز از

 صيتشخ در او يرأ يول اسـت، متبع اسـلام يرضـروريغ احکام انيب در اتشينظر بود، فتوا مرجع که

 فقها يآرا يعني است، قرار نيهم از مطلب زين ياجتماع مسائل در .ندارد ياعتبار گونهچيه موضوعات

 ندارد، يراعتبا موضوعات صيتشخ در شانيا اتينظر يول است معتبر اسـلام يکل احکام انيب مقام در

 قهاف مثلاً .باشــند داشــته تخصــص هم ياجتماع مســائل در فقه، در اجتهاد مقام بر علاوه کهنيا مگر

ــلام انيک از دفاع کهنيا در دارند اتفاق  کنديم ديتهد را نيد اســاس که ييخطرها از آن حفظ و اس

 اشتهد خطر وجود به علم شخصاً اگر و ستين هيفق شأن خطر، عدم اي وجود صيتشخ يول است واجب

 .(909 ،)ب( ،9911 ،ي)خسروشاه «دينما منع را او حاًيصر دشيتقل مرجع هرچند است واجب او بر دفاع باشـد،

 تيصلاح صراحت، به و اسـت يعتمداريشـر الله تيآ چون يمراجع روانيپ به مصـباح واضـح خطاب

 با گريد بار تا کنديم ينف را مبارزه خصوص به و ياجتماع و ياسيس موضـوعات صيتشـخ در مراجع
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 .پردازدب مبارزان هشياند جيترو و کارانمحافظه راهبرد نقد به حوزه؛ ييگراسنت يزبان ثاقيم در مداخله

 به لسفهف ليتحصـ هواسـط به يو کهنيا ديآيبرم انتقام و بعثت در مصـباح الله تيآ مقالات از چهآن

 ورد حوزه انيگراسنت هکارانمحافظه و يسـنت اسـلام از مرور به ،يمذهب اصـول از يعقلان دفاع منظور

 اماسـل يسـو به ،يديخورشـ چهل هده لياوا کاليراد يفضـا و يتيترب يهانهيزم به توجه با و شـده

 ه؛يمعل يهاحوزه يزبان ثاقيم در خود يگفتار يهاکُنش با و گردديم ترکينزد کاليراد و يانقلاب

 و واژگان از يو هاســتفاد که کند جيترو را مبارز اســلام ان؛يگراســنت ثاقيم در مداخله با دارد قصــد

 و يقلابان عمل به منوط را هاآن به اعتقاد ع،يتش و اسلام ياساس اصـول به اشـاره ضـمن که يراتيتعب

 .دارد امر نيا از تيحکا داند،يم انهيجو مبارزه

 جهينت

 ؛ياسيس هشياند هحوز در کيتئور مکتوبات هسـندينو مقصـود نييتع بر يمبن نرياسـک يتئور يمبنا بر

 تيموقع رييتغ در او نقش ؛يو ياسيس تيشـخصـ يريگشـکل ياجتماع هنيزم يبررسـ با سـتيبايم

 يدتقمحم الله تيآ .ميابيدر را يخيتار خاص مقطع کي در روهاين هموازن رييتغ و ياسيسـ يهاانيجر

 ضار هزانيست نيد اقدامات يبرخ آغاز با مصادف و اول يپهلو همطلق سـلطنت هدور در يزدي مصـباح

 عتقاداتا از دفاع قصد به ،ييايجغراف طيمح و خانواده يسنت و يمذهب يفضا از متأثر و کرد رشد شاه،

ــول و ينيد ــلام اص ــد قم هيعلم هحوز هروان ياس ــا متوجه گريد بار جاآن در .ش  غاتيتبل از ييفض

 .افتي فلسفه کاربرد در را آنان با مقابله حل راه و شد يسـتيمارکسـ يهاانيجر يسـو از زانهيگرنيد

 از را يو رفتيم شــماربه مطرود يعلم فلســفه، که هيعلم هحوز يســنت يفضــا در فلســفه ليتحصــ

 و طلاب و ينيخم امام ياسيس اعتراضات آغاز با زمانهم و نموده دور حوزه يگراسنت يهااسـتيسـ

 لهمسئ نيا که افتهي سوق ياعتراض و ياسيس يهاکنش به زين يزدي مصباح شـان،يا يحام نيمدرسـ

ــ کرديرو با تقابل در زين ــتيس ــت از پس که بود هيعلم يهاحوزه بر حاکم زيگراس  الله تيآ درگذش

 .گرفت قرار خدشه مورد يحدود تا يبروجرد

ــباح يآقا يگفتار يهاکنش نيبنابرا  از او نفرت از متأثر يديخورشــ چهل هده لياوا در مص

 ليدل به رانيا هجامع و جوانان يزيگرنيد از او ينگران و زانهيستنيد اقدامات ليدل به يپهلو سلطنت

 به اعتراض يمبنا بر محور استيس يگراعمل اسلام هشياند جيترو يراستا در ،يسـتيمارکسـ غاتيتبل

 اتينشر وانعن به انتقام و بعثت هينشر دو در که يمقالات در ليدل نيهم به .گرفت شکل يپهلو دولت

 کرديرو نقد به خود يکلام يهاکنش با بودند، حوزه مدرسان و طلاب مخاطبش که هيعلم هحوز يدرون

 موجب انتقادات نيهم که پردازديم يعتمداريشــر الله تيآ خصــوص به مراجع يبرخ هکارانمحافظه
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 يسنت اسلام يانزب ثاقيم يريکارگ به با او .ديگرد انتقام هينشر سيتأس و بعثت هينشر از مصباح خروج

 لهال تيآ چون يکارانمحافظه با وپاســخ پرســش در رود،يم شــماربه انيحوزو انيم الوگيد زبان که

 و يقرآن دستورات به عمل اسلام؛ ياعتقاد اصول به مانيا لزوم که لهمسئ نيا نييتب با ،يعتمداريشـر

 ثاقيم نيا در گفتار با باشد؛يم نيد راه در يثارگريا و يزيست ظلم هنيزم در تيب اهل ياسيسـ هريسـ

 .دينمايم ينيخم امام ياعتراض يراهبردها يسو به طلاب جذب و انيگراسنت طرد به اقدام يزبان

 مآخذ و منابع

 احمد هترجم ،ياسککالم انقالب تا مشککروطه از انقالب، دو نيب رانيا (،1132) ،رواندي ان،يآبراهام .1

 .ين نشر :تهران هفدهم، چاپ (،1831) ،يفتاح ميمحمدابراه و يمحمدگل

 ،يديمج برزيفر هترجم ،روش باب در :اسککتيسکک علم يهانشيب (،2112) ،نيکوئنت نر،ياس  ک .2

 .ديجاو فرهنگ :تهران (،1818)

 پرتو :قم ،يزديمصککباح يمحم؛تق الله تيآ حضککرت نامهيزن؛گ (،1832) ،يمحمدتق ،ياس  الم .8

 .تيوال

 يشناسروش يبررس ،ياسيسک شکهيان؛ و قصک؛گرا کيهرمنوت (،1811) ،محمدعبدالله ،يپورچنار .4

 .تهران دانشگاه :ياسيس علوم يدکترا هنامانيپا ،نرياسک

 چاپ ،(5331 ککک 5311ران)يا يمذهبياسيسک يهاسکازمان و هاانيجر (،1838) ،رس ول ان،يجهفر .1

 .مورخ نشر :قم هفتم،

 .شروق هکلب :تهران ،بعثت (،1871) ،يهاد ديس ،يخسروشاه .8

 .شروق هکلب :تهران ،انتقام (،1871) ،يهاد ديس ،يخسروشاه .7

 .ريغد يهما :قم دوم، چاپ ،دوستان مصباح (،1838) ،رضا ،يصنهت .3

 .ياسالم انقالب اسناد مرک  انتشارات :تهران ،مصباح گفتمان (،1837) ،رضا ،يصنهت .1

 .کوثر زالل :قم ،مان؛گار شهيان؛ (،1831) ،يعلنيحس ،يعرب .11

 و يآموزش هموس س  انتش ارات :قم ،حوزه درباره يمباحث (،1878) ،يمحمدتق ،ي ديمص باح .11

 .ينيخم امام يپژوهش

 .جايب ،يمنتظر يعلنيحس الله تيآ خاطرات (،1871) ،يعلنيحس ،يمنتظر .12
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 نش  ر :تهران اول، جلد س  وم، چاپ ،امام فهيصککح (،1871) ،اللهدروحيس   ،ينيخميموس  و .18

 .عروج

 ،فرجام تا يي؛ايپ خلق، نيمجاه؛ سازمان (،1834) ،ياسيس يهاپژوهش و مطالهات همؤس س  .14

 .ياسيس يهاپژوهش و مطالهات انتشارات :تهران اول، جلد

 اتانتشار :تهران اول، جلد ،رانيا ساله وپنجستيب ياسکيسک خيتار (،1871) ،غالمرض ا ،ينجات .11

 .رسا يفرهنگ خدمات

 :تهران اول، جلد ،بازرگان خاطرات مقاومت، و خ؛مت سال شصت (،1871) ،غالمرضا ،ينجات .71

 .رسا يفرهنگ خدمات انتشارات
 

 





 


