
 

تاملي در اندیشھ و عمل جمعیت فداییان : شناسي یك جنبش آسیب
 اسالم 

 ) 1(علیرضا مالیي تواني 

 :چكیده
اما تاكنون بررسي این حركتھا غالبا بھ رویكردي ; شود تردید حركتھاي اسالمي از فرازھاي مھم تاریخ معاصر ایران محسوب مي بي

اي از حساسیتھا و ساحتھاي قدسي مانع از رھیافتي نقادانھ و تحلیلي از  گرایانھ و تمجیدآمیز معطوف بوده و ھمواره ھالھ تجلیل
شناسانھ جنبشھاي اسالمي معاصر  این در حالي است كھ امروز بیش از ھر زمان دیگري بھ ارزیابي آسیب. حركتھاي دیني بوده است

 . نیازمندیم تا كاستیھا و نارساییھاي آن را بھ منظور اجتناب از تكرار، بازشناسي و بازكاوي كنیم

در این مقالھ، با تكیھ بر منابع دست اول، از ھمین زاویھ بھ جنبش فداییان اسالم نگریستھ و با تصویري اجمالي از اندیشھ فداییان اسالم 
اي،  نگارنده با رھیافتي اندیشھ. ایم تا ضعفھا و ناكارآمدیھاي آن را در عرصھ عمل نشان دھیم شناختي آنان كوشیده و مباني معرفت

شناختي آنان را  شناختي و تاریخي، تضادھا و تعارضات موجود میان اندیشھ و عمل فداییان اسالم و كاستیھاي نظري و معرفت جامعھ
 -دار و با پشتوانھ عظیم اجتماعي  آشكار ساختھ و نشان داده است كھ چرا این حركت توانایي آن را نداشت كھ بھ جنبشي عمیق، ریشھ

سیاسي تبدیل شود و بھ جاي اینكھ بھ عنوان نیرویي مستقل و مؤثر ظاھر شود تا حد زیادي بھ مثابھ عوامل تحت فرمان جریانھا و 
 . نخبگان سیاسي آن عصر تنزل یافت

 رویكرد نظري ) الف
تامالت نظري . یا انقالب، تكوین اندیشھ و مباني فكري آن است گیري یك نھضت ترین اصل در فرایند پیدایش و شكل تردید بنیادي بي

بخشد و برنامھ و راھكارھاي عملي در  كند و بھ آنھا ھویت تاریخي مشخصي مي مسیر حركت انقالبھا و جنبشھا را ترسیم مي
اي دشوارترین و در عین حال مھمترین  بھ ھمین دلیل تكوین نظام اندیشھ. دھد ھاي راھبردي تا رسیدن بھ ھدف نھایي ارائھ مي حوزه

سیاسي و حیات فرھنگي یك  -مرحلھ در ظھور یك جنبش است كھ خود بازتاب یا محصول بروز بحران در عرصھ مناسبات اجتماعي 
 . باشد جامعھ مي

اي آشفتھ و نامطلوب از حیات بشر، از سوي  بدین ترتیب پیدایش اندیشھ تغییر، بلندترین گام بھ سوي یك نھضت است كھ در دوره
این اندیشمندان بھ عنوان ایدئولوگھا و بنیانگذاران مكتب فكري آن نھضت، نظم . شود پردازان یك قوم مطرح مي متفكران و نظریھ

شمارند تا از رھگذر واژگون ساختن  كنند و آن را از اساس غیر قابل تحمل برمي مستقر را بھ مثابھ بدترین وضعیت ممكن معرفي مي
مكتب فكري یك انقالب باید تعریف جدیدي از جایگاه انسان، جامعھ، حكومت و . مناسبات موجود، وضعیتي آرماني و مطلوب پدید آید

گیري یك ایدئولوژي پرقدرت و  ھاي آن بتوان نظمي جدید درافكند و این چیزي جز شكل سیاست ارائھ دھد تا بر مبناي آرمانھا و اندیشھ
ریزي نظام مطلوب و دلخواه خود  در غیر این صورت گردانندگان یك نھضت پس از سرنگوني نظام موجود در پي. توانمند نیست

 . شوند بست فكري و عملي مي دچار بن

شناختي و تئوریك خود باشد، بھ ھمان  اي یك جنبش، داراي ضعفھا و كاستیھاي بنیادي در مباني معرفت بنابراین، اگر نظام اندیشھ
گذشتھ از . نسبت در راه رسیدن بھ اھداف و آرمانھاي خود دچار ابھام و سردرگمي خواھد شد و از رسیدن بھ ھدف باز خواھد ماند

ورزد، در وجھ ایجابي خود بدیلي  این، ایدئولوژي یك نھضت، ضمن آنكھ در وجھ سلبي خود بر تخریب یا تغییر نظام موجود تاكید مي
بھ عبارت دیگر، باید نقصھا و . ھا و ایدئولوژیھاي رقیب نیز خلل ایجاد كند كند تا بتواند در مباني اندیشھ جایگزین را ترسیم مي
 . عرض كھ مدعي ایجاد ھمان تغییرات ھستند را ثابت كند كاستیھاي جنبشھاي ھم

بستگي دارد چھ طبق این اصل، تغییرات موجب  توان و خلوص یك ایدئولوژي بھ میزان ابتناء آن بر مباني فرھنگي و تاریخي یك ملت
یابد و نظام مطلوب، با استقبال عمومي مواجھ  یعني پایگاه اجتماعي نھضت گسترش مي; شود گیرد و فراگیر مي پذیرش عام قرار مي

مكتب فكري انقالب عالوه بر این، باید براي مسائل و مشكالت مبتال بھ عصر جدید پاسخي پذیرفتني دھد و در واقع، طرحي . شود مي
نھایتا براي رساندن پیام خود بھ مخاطبانش، رھبري و شبكھ ارتباطي مؤثري در اختیار داشتھ . براي زندگي در عصر نوین ارائھ كند

 ) 2. (باشد

Page 1 of 15

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\94.html



شناسان تغییر اجتماعي را بھ دو سطح متفاوت  جامعھ. گردد اما نباید فراموش كرد كھ تغییر اجتماعي ھمواره در شكلي واحد ظاھر نمي
در مورد اول بدون آنكھ نظام اجتماعي دستخوش دگرگوني شود، تعادل موجود جاي خالي . تغییر تعادلي و تغییر ساختي: كنند تقسیم مي

ماند ولي تغییراتي در برخي از قسمتھاي سیستم یا  بخشد در نتیجھ، سیستم بھ صورت یك مجموعھ باقي مي خود را بھ وضع جدید مي
بھ بیان ) 3. (شود اما در تغییر ساختي بھ دلیل فشار بسیار قدرتمند نیروھاي اثرگذار، كل نظام دگرگون مي. دھد خرده سیستمھا رخ مي

 . شود دیگر، تغییر تعادلي بھ اصالح و تغییر ساختي بھ انقالب منتھي مي

. ردازي شودپ گرایانھ باشد، باید اصول و محورھاي مورد اصالح نظریھ اجتماعي حركتي اصالح -بنابراین، حتي اگر جنبش سیاسي 
ضعفھا و نارساییھاي نظام مستقر و ابعادي كھ نیازمند یا سزاوار اصالحند تبیین، روشھا و راھكارھاي اصالح بیان و الگوھاي 

اما اگر بخواھد بھ تغییر ساختي بیانجامد باید در طول زمان بھ . اصالحي رقیب بھ نقد كشیده شوند تا راه براي اصالحات ھموار شود
 . شكلي مداوم و استوار ادامھ یابد نھ آنكھ در سطح بماند و بھ حركتي زودگذر تبدیل شود

ضعف اساسي و بنیادین این جنبش ریشھ در كاستیھاي . توان بھ بررسي اندیشھ و عمل فداییان اسالم پرداخت با توجھ بھ این مقدمات مي
كھ عبارت است از  -گیري یك جنبش  یعني بھ شدت در مھمترین و نخستین مرحلھ شكل; شناختي آن داشت تئوریك و مباني معرفت

كھ در گفتار بعدي خواھیم گفت ھم وجھ ایجابي و ھم وجھ سلبي  چنان. زد لنگ مي -اي و پیدایش یك مكتب فكري  تكوین نظام اندیشھ
 . اندیشھ آنان فاقد عمق و غناي الزم بود

بندي در ھیچ یك از سطوح یاد شده تغییرات اجتماعي را  گذشتھ از این، مجموعھ تالشھاي فداییان اسالم در عمل و نظر قابلیت طبقھ
اما شعاع عمل آنان نوعي تغییر تعادلي و . آید ظاھرا در پي تغییر ساختي بود كھ از منابع مكتوب برمي اندیشھ آنان چنان. نداشت
كوشیدند تا در شرایط و سبك زندگي و  كرد و بھ عبارت دیگر، در حوزه نظري، فداییان اسالم مي گرایانھ را تعقیب مي اصالح

آرمانھاي فكري و سیاسي و بھ طور كلي بر ھمھ ابعاد جامعھ اثر بگذارند و سازمانھاي اجتماعي را بھ لحاظ محتوا و شكل دگرگون 
اما در عمل، تالشھاي آنان بیشتر بھ بازیھاي سیاسي روزمره، ائتالفھاي زودگذر با جریانھا و شخصیتھاي سیاسي و اقدامات ; سازند

. نمود گرایانھ و انقالبي مي چھ مباني فكري آنھا اختالطي از روشھاي اصالح. شد و این تعارضي غیر قابل جمع بود فردي محدود مي
پذیرفتند و انقالبي از آن جھت كھ  گرایانھ بھ این مفھوم كھ آنان مجموعھ نھادھا و نظام موجود را با اندكي تغییر در شكل مي اصالح

ھمین تضادھا بھ مثابھ ابزار یا عواملي مؤثر در محتوا و . خواھان تحول در ماھیت فرھنگي و دیني جامعھ در ھمھ ابعاد آن بودند
سازمان یا  داد و بھ صورت حزب بي عرض تنزل مي آھنگ تغییر سیاسي مورد نظر سرانجام آنان را در سطح گروھھاي رقیب یا ھم

 . گرفت یكسره فاصلھ مي -كھ رھبرانش مدعي آن بودند  -یك جنبش عمیق سیاسي و فكري  ساخت و از حالت گر مي گروه فشار جلوه

شناسانھ ارزیابي كند تا تصویر  اي انتقادي و آسیب ھا از اندیشھ و عملكرد فداییان اسالم را بھ شیوه كوشد مھمترین جنبھ این مقالھ مي
مذھبي ایران معاصر بھ دست دھد و از رھگذر تشابھات فراواني كھ میان جنبشھاي  -دقیقتري از علل ناكامي این جنبش مھم سیاسي 

 . سده گذشتھ ایران وجود دارد، از تكرار كاستیھاي پیشینیان پرھیز شود

 ھا و مباني فكري فداییان اسالم  نقدي بر اندیشھ) ب
سیاسي حتي عقیدتي  -اندیشھ فداییان اسالم در تالش براي تبدیل شدن بھ یك ایدئولوژي سیاسي فراگیر با تنگناھاي عظیم اجتماعي 

آنان در شرایطي مبارزاتشان را آغاز كردند كھ اسالم بھ مثابھ ایدئولوژي سیاسي مطابق با دوران جدید، در حاشیھ سیاست . مواجھ بود
این امر از یك سو، ناشي از نفوذ و قدرت روزافزون احزاب و جریانھاي سیاسي غیر دیني اعم از حزب چپ، . رسمي قرار گرفتھ بود

اي از مدرنیسم و نوسازي، سطحي پدیدار گشت كھ قوانین و نھادھاي خاص خود را بھ ارمغان  گرا بود كھ در پي دوره لیبرال و ملي
بدین ترتیب، در فضایي . گرفت آورد و از دیگر سو، از ضعف و انفعال فزاینده حاكم بر مجامع و محافل دیني و رھبران آن ریشھ مي

سیاسي وجود داشت، ظھور فداییان اسالم و  -متصلبي كھ از ھر سو تنگناھاي فراواني در مسیر پیدایي و شكوفایي یك جنبش دیني 
اما بھ ھمان نسبت، ارزیابي ; سزاوار تحسین است 1330و  1320ھاي  تاثیر انكارناپذیرشان بر فرایند رخدادھا و تحوالت تاریخي دھھ

 . شناسي آن جنبش نیز الزم است نقادانھ و آسیب

اي بھ نام راھنماي حقایق بھ قلم سید مجتبي نواب  ھا و آراء فداییان اسالم و نیز اھداف و آرمانھاي آنھا در مجموعھ چكیده اندیشھ
باید مبناي اندیشھ و عمل ھواداران  این اثر كھ مي. بھ زیور طبع آراستھ شده است. ش. ه  1329صفوي، رھبر این جمعیت، بھ سال 

این جمعیت قرار گیرد و در صورت امكان در سراسر ایران بھ اجرا درآید، در حقیقت تعقیب و طراحي یك آرمانشھر دیني است كھ 
این كتاب با توجھ بھ امكانات سیاسي و فكري . ھاي فاضلھ نگارش یافتھ است ھاي مبتني بر مدینھ قرنھا پس از پایان دوران اندیشھ
بویژه آنكھ بسیاري از پیشنھادھا و اصول طرح شده در . تردید اثري گران سنگ و ارزشمند خواھد بود فداییان اسالم در آن روزگار بي

. راھنماي حقایق در دو بخش جداگانھ سازماندھي شده است. عینا بھ اجرا گذاشتھ شد 1357آن، پس از پیروزي انقالب اسالمي سال 
در چھارده بند مجزا بھ طرح آنچھ كھ علت فساد و ریشھ گمراھي »  ھاي مفاسد خانمانسوز ایران و جھان ریشھ«بخش اول تحت عنوان 

ھاي انقالبي این  در بخش دوم راھكارھاي اصالحي یا برنامھ. بشر آن روزگار و بھ طور مشخص جامعھ ایران بوده، پرداختھ است
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 . ارائھ شده است»  طریق اصالح عموم طبقات و دستورالعمل براي شئون مختلف حكومت و جامعھ«با عنوان  جمعیت

 انتقاد از مناسبات موجود و تكوین وجھ سلبي ) 1
نگارنده كوشیده است كھ بھ زعم خود نقدھاي اساسي . بخش اول كتاب در واقع نگاھي انتقادي بھ وضعیت موجود و نظم مستقر است

ھاي بارز آن را بشناساند و نشان دھد كھ این فرایند  ھا و علل انحرافات و تباھیھا را بكاود و نمودھا و جلوه بر آن وارد كند، ریشھ
ھاي مفاسد را در  بھ طور خالصھ و در یك نگاه اجمالي، این كتاب ریشھ. حاصل دست كشیدن یا كنار نھادن چھ مباني و اصولي است

 : كند بندي مي اصول زیر جمع

 ; ھاي نوراني ایمان بھ حقایق گسستن ریشھ) 1

 ; اجرا نشدن احكام اسالم و قانون مجازات) 2

 ; آموزي شھوت نبودن علم و فرھنگ و رویج) 3

 ; عدم حجاب زنان) 4

 ; استفاده از مشروبات الكلي) 5

 ; استعمال مواد مخدر) 6

 ; قمار) 7

 ; آموز انگیز و جنایت ھا، رمانھا، تصانیف و اشعار موھوم و شھوت خانھ سینماھا، نمایش) 8

 ; موسیقي غیر مشروع) 9

 ; كش دروغ و چاپلوسي و مداحیھاي فضیلت) 10

 ; فقر عمومي و بیكاري) 11

 ; فحشا و امور منافي اخالق و عفت) 12

 ; خواري گسترده رشوه) 13

 ) 4. (بھ یكدیگر اعتمادي فراگیر در میان اقشار ملت و حكومت نسبت بي) 14

از نگاه كتاب، منشا و مبناي ھمھ . نگارنده بھ شكلي سطحي و گذرا بھ برخي ابعاد، پیامدھا و تجلیات اصول مورد اشاره پرداختھ است
این برداشت تا . این مفاسد بھ طور اعم ریشھ در تعطیلي احكام اسالمي و كمرنگ شدن حضور دین در عرصھ حیات اجتماعي دارد

ھاي دنیاي جدید و مضار ناشي از مدرنیسم  شود از عارضھ زیرا عمده مفاسدي كھ در كتاب بھ آن اشاره مي; حد زیادي درست است
غربي و نظام منحط پادشاھي است كھ در پي گسستن آرمانھاي دیني و ترك فضایل اخالقي دنیاي سنتي و فاصلھ گرفتن از مناسبات 

 . اند خانوادگي و اجتماعي كھن پدید آمده

ھاي فساد و تباھي ھستند یا مظاھر و تجلیات فساد و گمراھي؟ این اثر  اند واقعا ریشھ اما آیا آنچھ فداییان اسالم بر آن تاكید ورزیده
برد و آن عدم تامل نظري و  ھمانند بسیاري از آثار روشنفكران الئیك كھ مدعي فھم دنیاي جدید بودند، از یك نقیصھ بزرگ رنج مي

و مدرنیسم بود كھ در حقیقت علت العلل و اساس ھمھ تحوالت فكري، فرھنگي، ) مدرنیتھ(كاوش فلسفي در ماھیت و مباني تجدد 
 . رفت سیاسي، اجتماعي و صنعتي در اشكال مثبت و منفي آن بھ شمار مي

بھ . اي است كھ از عھد رنسانس بھ این سو رو بھ رویش و تكامل نھاده است مدرنیتھ یا تجدد، جریان تاریخي و فلسفي بھ ھم پیوستھ
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لحاظ نظري عمود خیمھ آن مبتني بر محصوالت خرد انساني و غیر متصل بھ منبع وحي است و ھدف آن تصرف در طبیعت و استیال 
 . ورزد بر عالم و آدم است و بر جدایي دین و علم و نیز انفكاك كامل دین و سیاست تاكید مي

داري است كھ با پیدایش و تكامل شھرھا بھ عنوان مراكز عمده دادوستد،  تجدد در عرصھ اقتصادي مترادف با آغاز نظام سرمایھ
محور مركزي تجدد را شكل »  گرایي انسان«در قلمرو فلسفھ، . گیري مفھوم جدید شھروندي ھمراه است سیاست و تفكر و نیز شكل

از این نگاه، حقیقت نھ الھامي بلكھ اكتسابي بوده كھ ذھن انسان با كاربرد . دھد و ناسوت، جوالنگاه خرد كنجكاو آدمي است مي
كند از ھمین زاویھ تجدد منادي نوعي  روشھاي درست و بر اساس واقعیتھاي ملموس و از راه مشاھده و چشم آن را كشف یا خلق مي

اي  بھ اجبار بھ عرصھ مذھب نیز تسري خواھد یافت و بھ ایجاد رابطھ این شیوه از معرفت. گرایي است خردگرایي، فردگرایي و تجربھ
یابد و از آداب عبادي راز  لذا مفاھیم مقدس و رمزآمیز دیني بھ سادگي گرایش مي. فردي میان انسان و آفریدگارش خواھد انجامید

 . شود زدایي مي

گردد و تكثرگرایي سیاسي، دموكراسي و لیبرالیسم  در عرصھ سیاست، حقیقت ماوراءالطبیعي حكومتھاي سنتي و مطلقھ دگرگون مي
حكومت نھ ابالغ الھي و  دارد كھ بر اساس آن حقانیت لذا تجدد، مفھوم نویني از مشروعیت عرضھ مي. خیزد از درون آن برمي

و عرفي شدن ) سكوالریسم(از سوي دیگر، جدایي دین از سیاست . موروثي بلكھ ریشھ در نوعي قرارداد اجتماعي خواھد داشت
بنابراین، پیداست كھ نواب و ھوادارانش از تبیین فلسفي از انسان و ) 5. (ھاي ھنر و تفكر از اجراي اساسي مدرنیتھ است عرصھ

بدون درك مبادي وجودي آن  -یعني ظواھر تمدن غرب  -شناخت ماھیت دوران جدید ناتوان بودند و بھ واكنش در برابر مدرنیسم 
اند كھ آنان نیز بدون تامل در مباني مدرنیتھ،  از این زاویھ شبیھ بھ عمل منورالفكران ایراني. كردند پرداختند و آن را نفي مي مي

 . كنند كوركورانھ و شتابزده از مدرنیسم یا سطوح ظاھري تمدن غرب پیروي مي

 وجھ ایجابي و ایجاد جامعھ مطلوب ) 2
شود كھ بھ بیان دیگر، تبیین برنامھ علمي و راھبرد اجرایي این  بخش دوم كتاب در حقیقت پاسخ یا واكنشي بھ بخش اول تلقي مي

اگر بخش اول را وجھ سلبي اندیشھ فداییان اسالم در نظر . جمعیت است كھ باید پس از فروپاشي وضع موجود جایگزین آن گردد
بارز ھر ایدئولوژي انقالبي است، ابتدا موجودیت رژیم مستقر بھ شدت مورد  كھ صفت چنان. بگیریم، بخش دوم وجھ ایجابي آن است

آید كھ كامال  اي آرماني و مطلوب سخن بھ میان مي شود و از آینده گیرد و یكسره محكوم و غیر قابل تحمل جلوه داده مي انتقاد قرار مي
اي مبتني بر آزادي انسان، برابري كامل، رفاه  یعني جامعھ; متفاوت با حال و ملھم از اصول فراگیر و بزرگ انساني و اخالقي است

گذشتھ از این، ایدئولوژي انقالبي غالبا بھ این سو گرایش دارد . دھد را نوید مي... جمعي، عدالت و تكیھ بر ارزشھاي الھي و آسماني و
اي كھ ھنوز فساد و تباھي كنوني آن را فرا نگرفتھ است، پیوند  یعني با گذشتھ; اي و منزه اي كم و بیش اسطوره كھ خود را با گذشتھ

آل و كاملتر از  اي ایده كوشد آینده بلكھ از این پیوند مي این البتھ بھ معناي گسستن از وضع كنوني یا سیر قھقرایي بھ گذشتھ نیست. دھد
 ) 6. (آنچھ تا كنون بشر تجربھ كرده است، بھ دست دھد

بھ عبارت . اما ضعف اصلي و عمده كتاب این است كھ در طراحي جامعھ مطلوب و آرماني خود، سخت متاثر از نظام موجود است
كوشد ھمین نھادھا و  بلكھ مي; كند دیگر، ھیچ الگوي بدیل یا بدیعي كھ بھ لحاظ شكل و ساختار متفاوت از نظام مستقر باشد، ارائھ نمي

در كتاب راھنماي حقایق ھمان چھارده وزارتخانھ موجود، مجلس شوراي ملي و . ساختارھاي موجود را رنگ یا صورتي دیني ببخشد
كھ اشاره خواھیم  اند و البتھ چنان سایر نھادھا و سازمانھا بھ ھمان شكل موجود اما با محتوا و ماھیت دیني مورد پذیرش قرار گرفتھ

 . خورد كرد در این باره تناقضات مھمي بھ چشم مي

شاید این رویكرد را بتوان چنین توجیھ كرد كھ اساسا از نگاه فداییان اسالم، شكل و ساختار نظام سیاسي در برابر ماھیت و محتواي آن 
در كتاب كشف اسرار ) س(امام خمیني. اما این موضوع بھ علت كاستیھاي تئوریك آنان پذیرفتني نیست; چندان اھمیتي نداشتھ است

در این است كھ او سالھا قبل ) س(اما ویژگي اندیشھ امام خمیني. اي دیني صرفنظر از شكل حكومت ترسیم كند كوشیده است تا جامعھ
كھ این ) 7(از انتشار كتاب راھنماي حقایق مكانیسمھاي عملي و اجرایي براي تحول محتوا و ماھیت جامعھ و حكومت ارائھ داده بود 

 . خیزد البتھ از اندیشھ فداییان اسالم برنمي

توان از یك ساختار متناقض، غاصب و فاسد سیاسي، انتظار عملكردي مشروع، آرماني و  بنابراین، سؤال این است كھ چگونھ مي
ناپذیر جنبش فداییان  تردید از ضعفھاي اساسي و جبران بھ این مسالھ با این درجھ از اھمیت، بي صالحھ داشت؟ عدم التفات و عنایت

اي استوار، ارگانیك و روشمند برقرار ساخت تا بتوان از سازمانھا و  زیرا دست كم میان اھداف و امكانات باید رابطھ. اسالم بود
شود و  حكومتي كھ از اساس غاصب معرفي مي. عملكرد مطلوب را توقع داشت) نظام سیاسي مستقر(نھادھاي سیاسي موجود 

»  پوسیده«گیرد و ھمھ نھادھاي آن  بھ عنوان شكل و چارچوبھ نظام، مورد استھزا قرار مي -صرفنظر از ماھیت و مباني  -مشروطیت 
 توان آنھا را با ھمان شكل، صورتي دیني بخشید با چھ مكانیسم و سازوكاري؟  گردد، چگونھ مي و شایستھ سرنگوني معرفي مي
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توان چاره یا سازوكاري  توان بنایي جدید طراحي كرد و نظامي مطلوب برپا ساخت دست كم مي حداقل انتظار این است كھ اگر نمي
شناختي  شناسانھ یا نقادانھ جزء كاستیھاي اساسي در بنیادھاي معرفت این موضوع در یك ارزیابي آسیب. براي تحول ماھوي آن اندیشید

ھا با مشي مبارزه و عملكرد، ھمچنین عدم تناسب  گذشتھ از این، تعارض میان اھداف و برنامھ. شود اندیشھ فداییان اسالم محسوب مي
 . بود زدگي از نقایص بارز این حركت در وجھ سلبي با وجھ ایجابي و نیز سیاست

گرانھ دارد و بھ مثابھ دستورالعملي براي شئون مختلف حكومت و  بھ ھر حال، بخش دوم كتاب راھنماي حقایق عمدتا رویكردي اصالح
اما این اصالحات » .این دستورات بایستي بھ یاري خدا مو بھ مو عملي گردد«جامعھ طراحي شده است كھ از نگاه نگارنده آن 

اكنون بھ مھمترین فرازھاي آن نظر . یابي مفاسدش بیشتر یك برداشت صوري از اصالح سطحي است تا ماھوي پیشنھادي ھمانند ریشھ
 . خواھیم افكند

كتاب بدون آنكھ تعریف كند روحاني كیست . باشد مي»  روحانیت«نخستین موضوعي كھ نواب در بخش دوم بھ آن پرداختھ است مسالھ 
اند، معرفي و از صف  بوده و بھ لباس روحانیت درآمده و چھ ویژگیھایي دارد از مراجع تقلید خواستھ است كساني كھ فاقد صالحیت

بندي نمایند و سالمت منابر، مجامع و محافل و مؤسسات دیني را  ھاي خاص طبقھ روحانیان خارج كنند، امور درسي را بر اساس رشتھ
اما جایگاه روحانیت در ساختار نظام سیاسي مورد نظر فداییان اسالم كجاست؟ چھ وظایف و رسالتھایي دارند؟ ) 8... (تضمین كنند و

چگونھ باید بھ عنوان رھبران مذھبي و كارشناسان دیني بر كلیھ امور جاري كشور نظارت كنند؟ و آیا بھ صرف تصدي امور قضایي 
 حكومت اسالمي پدید خواھد آمد؟  -ھاي پیشین ھمواره در حوزه اختیارات علما قرار داشت  كھ در سده -و دیني 

مراجع مقدس روحانیت چنانچھ در امور «گونھ حل كرده است كھ  اندیشیھاي خود این معضل را این راھنماي حقایق در اوج چاره
اصالحي مربوطھ و انجام وظایف مقدس روحانیت نیاز بھ قوه مجریھ داشتند، حكومت صالح اسالمي بایستي آماده اجراي دستورات 

 ) 9. (»مشروعشان باشد

از دستورالعمل مبھم دیگر این است كھ حكومت صالح اسالمي چھ حكومتي است؟ گردانندگان و مدیران اجرایي و رھبران سیاسي آن 
اند، نیك پیداست كھ گردانندگان این  پذیرفتھ شده -بھ لحاظ شكلي  -چھ كساني ھستند؟ از آنجا كھ تمام ساختارھاي موجود بھ طور كامل 

بنابراین، سؤال . نوع از حكومت، علما یا مجتھدان نیستند و مھمتر اینكھ حتي ھیچ جایگاھي براي نظارت آنان نیز تعبیھ نشده است
توان حكومت صالح  اینجاست كھ چنین حكومتي را كھ نھ بھ لحاظ ماھیت و نھ بھ لحاظ شكل، با ھویت دیني پیوند ندارد، چگونھ مي

 . اند دیني خواند؟ این پرسشھا و مسائل مانند آن ھیچ گاه مورد توجھ و پردازش قرار نگرفتھ

خوانیم كھ درباره چھارده وزارتخانھ موجود و  گرایانھ مي ھاي اصالحي و پیشنھادي نواب را بھ شكلي آرمان در ادامھ این كتاب برنامھ
خواھان حذف دروسي  در باب وزارت فرھنگ; راند اما در باب چند وزارتخانھ نسبتا مفصل سخن مي. نیز نقش شاه صحبت كرده است

گوید و  سخن مي مانند موسیقي كھ غیر مشروع بود و از تفكیك كالسھاي دختران از پسران و نیز آموزگاران آنھا بر مبناي جنسیت
كند، رادیو، جراید و تبلیغات را بر محور دین و  براي دبیرستانھا و دانشگاھھاي كشور دستورالعملھاي علمي و اخالقي توصیھ مي

كند  نماید و پیشنھاد مي سینماھا را بھ دلیل ابتذال آنھا یكسره نفي مي شود، فعالیت منافع مسلمانان و رعایت عفت اسالمي خواستار مي
بر اساس دستورات دین و با جدا كردن محل نمایش زنان و مردان و بر محور موضوعات  اگر نیازي بھ فعالیت چنین مراكزي ھست

ھاي تابعھ وزارت فرھنگ بھ ھمین ترتیب پیشنھادھاي مقتضي ارائھ  ھا سازماندھي شود و در سایر حوزه تاریخ اسالم مانند تعزیھ
 ) 10. (دھد مي

محو و نابود شدن تمام قوانین . درباره وزارت دادگستري خواھان اجراي دقیق و صریح ھمھ احكام اسالمي بویژه قانون مجازات است
بخشیدن بھ امور  خرد تراوش شده است، تعیین فقھاي پاك و الیق براي قضاوت، رعت اي كھ اخیرا از افكار پوسیده مشتي بي موضوعھ

نكتھ جالب این است كھ نگارنده ھمھ مقتضیات و ) 11. (ھاي تابعھ بھ ھمین طریق ھا و نیز بازسازي سایر حوزه رسیدگي پرونده
پیچیدگیھاي زندگي و جھان امروز را نادیده گرفتھ است و براي آنكھ سازوكاري براي جرایم، مسائل و مشكالت حقوقي جدید بیاندیشد 

و از درون سنت و منابع دیني براي آنھا راه حلي بیابد، بھ حذف صورت مسالھ پرداختھ است، گویي با جامعھ انساني دیگر 
 . رویاروست

كند كھ در آن ھمھ اقشار تحت امامت روحانیون  وزارت كشور را متولي برگزاري نماز جمعھ رسمي و عمومي در سراسر كشور مي
باید  شھرباني و امنیھ در راه اجراي احكام اجتماعي اسالم مي. ھاي آنان در رادیوھا و جراید انعكاس یابد شركت كنند و خطبھ بایست مي

حجاب و پوشش اسالمي را اجباري و ایجاد فواصل میان مرد و زن در اماكن  فروشیھا و اماكن فساد را تعطیل، رعایت ھمھ مشروب
. (دھد كند از جملھ پیشنھاد ازدواج موقت را مي براي سایر بخشھاي تابعھ نیز دستورھاي مقتضي صادر مي. عمومي را عملي سازند

12 ( 

جویي را ھمان  این كتاب پیچیدگیھاي امور مالي و اقتصادي را نادیده انگاشتھ است و بھترین و مناسبترین درس اقتصاد و صرفھ
ھاي چند سالھ و مستشاران امور مالي را حقھ و  داند و اصول علم اقتصاد و برنامھ مي»  حسابھاي دقیق و عالمانھ عطاران ایراني«
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دھد و براي  ھایي بھ ھمین نحو براي بھبود وضعیت معیشتي و پیشرفت اقتصادي كشور ارائھ مي شمارد و توصیھ عامل مردم فریبي مي
ھاي مسلمانان بھ دست  كھ از عوامل بزرگ فقر عمومي و راكد ماندن سرمایھ -اسالمي شدن این امور خواھان تبدیل بانكھاي رباخوار 

 ) 13. (شود الحسنھ مي بھ بانكھاي قرض -اندوزان است  پول

دھد اما براي اسالمي شدن آنھا یا در واقع ظاھر اسالمي بخشیدن بھ آنھا توصیھ  اي نمي ھا دستورالعمل ویژه براي سایر وزارتخانھ
برگزار گردد و  ھا و نھادھاي تابعھ آنھا پرچم ایران بھ اھتزاز درآید، اذان گفتھ شود و نماز بھ جماعت كند كھ در ھمھ وزارتخانھ مي

 . الحسنھ براي كمك مالي بھ كاركنان نھاد مربوطھ برپا شود صندوقھاي قرض

شمارد كھ ھیچ قابلیت ذاتي یا برتري در توان  او شاه را انساني چون ھمھ ابنا بشر مي. نكتھ مھم نگرشي است كھ نواب بھ شاه دارد
داند كھ پیامد آن محبوس شدن وي در  كند و نشانھ ناداني مي فكري، روحي و جسمي بر سایرین ندارد و ستایش وي را محكوم مي

نواب شاه را عاري از ھمھ تجمالت دست و پاگیر و . حصاري تنگ بھ نام دربار و محروم شدنش از مزایاي حیات اجتماعي است
. خواھد تا بھ مثابھ پدر یك خانواده، جامعھ تحت فرمانش را سرپرستي كند ورشدن در لھو و لعب مي جداي از حرمسراھا و غوطھ

وظیفھ او پیروي از پیامبر اكرم. ھاي گوناگون باشد تا شاه واقعي شناختھ شود بنابراین، او باید واجد ھمھ صفات پدرانھ در عرصھ
مالك او قرار گیرد و تا آنجا كھ ) ع(امام علي. و دین اسالم و تالش براي ترویج آن و ارائھ رفتاري كامال منطبق با شیعھ است) ص(

  ) 14. (باید اندیشھ و عمل وي را الگوي خود سازد ممكن است

ھاي اخالقي و اسالمي و حتي  اما در عین حال بھ رغم توصیھ; اندیشید بنابراین، نواب ھیچ گاه بھ حذف شاه بھ عنوان یك نھاد نمي
گذشتھ از این او با وجود . معرفي الگویي خاص، سازوكاري براي ارزیابي و سنجش عمل وي یا نظارت بر رفتار او تعبیھ نشده است

اعتبار  گرفتھ است، بي شاه و جایگاه خانوادگي وي را كھ قرنھا در این سرزمین بھ مثابھ ظل هللا مورد پرستش قرار مي آنكھ منزلت
براي گزینش یا انتخاب شاه عادل بھ عنوان پدر یا مھمترین عضو یك خانواده بزرگ بھ نام جامعھ سازوكاري نیاندیشیده . شمارد مي

آیا باید شاه موجود را اصالح و تربیت كرد؟ چگونھ؟ چھ تضمیني وجود دارد كھ پادشاه عادل نیز از مسیر مستقیم منحرف . است
اي بھ نام مشروطیت كھ در آن  حتي نواب چارچوبھ. نشود؟ زیرا ھیچ سیستم نظارتي براي كنترل شاه و اعمال و افكار او وجود ندارد

بدین ترتیب این موضوع نیز از دشواریھاي الینحل اندیشھ فداییان اسالم . باید سلطنت كند نھ حكومت را نیز نپذیرفتھ است پادشاه مي
 . گردد محسوب مي

شمارد و این حركت را  برد و آن را بھ عنوان سوغات غرب یكسره مطرود مي نواب اساس و بنیان انقالب مشروطھ را زیر سؤال مي
بھ دلیل اینكھ بھ خونریزي مسلمانان علیھ یكدیگر منجر شده و آنان را بھ آلت اجرایي مقاصد دول بیگانھ تبدیل كرده یا بھ شھادت شیخ 

. كند هللا نوري، سید جمال واعظ، حاج آقا نورهللا و مدرس انجامیده است از اساس باطل و موجب خسران ملت ایران معرفي مي فضل
اي آن را بنیاد نظام مشروطھ  اما در تناقضي آشكار نھادھا و ساختارھاي سیاسي حاصل از این نھضت از جملھ مجلس را كھ عده

با آنچھ كھ  رسالتي كھ براي نمایندگان مجلس قائل است. دھد داند و براي اسالمي شدن آن راھكار نشان مي خواندند قابل تایید مي مي
نویسد باید براساس انتخابات آراء، نمایندگان پاك، الیق و شایستھ شیعي  او مي. یابد عرف دموكراسیھاي پارلماني است متفاوت مي

انتخاب گردند و ھر آنچھ از ابتدا تا كنون از تصویب مجلس گذشتھ و مخالف قانون مقدس اسالمي است، ملغي نمایند و از آن پس خود 
را بھ زحمت قانونگذاري دچار نكنند، زیرا قانونگذاري صرفا از آن خداست و قانوني كھ از فكر پوسیده بشر برآید با علم و عقل و 

 ) 15. (اسالم منافات دارد و فاقد وجھ قانونمندي است

از نگاه این اثر، نمایندگان مجلس حق دارند فقط براساس دین اسالم در راه عظمت ملت مسلمان مشورت كنند و راھھاي مشروعي 
بیابند و در انجام این ... ھاي علمي، صنعتي، اخالقي، اداره كشور، افزودن بر ثروث مسلمانان و براي ارتقا ملت ایران در عرصھ

بدین ترتیب نواب با ) 16. (وظایف مقدس تحت نظر حوزه روحانیت طراز اول قرار گیرند تا از حدود شرع مقدس بیرون نروند
. گیرد ناپذیر زندگي امروزین بشر ھستند را یكسره نادیده مي گریختن از واقعیات دنیاي جدید، مقررات و قوانین عرفي كھ جزء جدایي

بھ زعم او گوھر دین قابلیت تطابق یا پاسخگویي بھ ضروریات دنیاي جدید را ندارد و عقل بشري و علم جدید را یكسره در تعارض با 
 . نگري و فرار از حقایق را دارد چنین برداشتھایي حكایت از سطحي. یابد دین مي

و »  پست فطرت«، » خائن«در پایان كتاب راھنمایي حقایق نویسنده شاه، دولت و سایر كارگزاران حكومت را بھ عنوان عناصري 
كند كھ  اند مخاطب قرار داده است و براي آخرین بار اتمام حجت مي كھ حكومت اسالمي ایران را بھ زور بھ چنگ آورده»  غاصب«

ھا و دستورات اسالمي اصالحي را بھ شرحي كھ نگاشتھ شد بھ طور دقیقي، عملي و اجرا نكنید یا كوتاھي در تسریع  چنانچھ نقشھ
عملي ننموده و در اجراي آن كوتاھي و مسامحھ ...) مثل اذان فالن اداره(اجراي كامل آنھا نمایید و یا یكي از كوچكترین موارد آن را 

 . دھیم بھ انتقام و نابود كردن شما گذاشتھ و سریعا شما را نابوده كرده بھ جھنم عالم برزخ سوقتان مي ورزیده بھ یاري خداي منتقم دست

در نتیجھ، این كتاب حكومت آن روز ایران را غیر قانوني، غیر رسمي، ضد ملي و . تا حكومت صالح قرآن و اسالم تشكیل شود
 . داند ھمھ حاكمان و كارگزاران آن را غاصبان حكومت اسالمي معرفي كرده است نامشروع مي
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نمایاند كھ او در چنبره تناقضات فكري و عملي خود از كساني كھ آنان را غاصبان و دزدان حكومت  دیدگاھھاي سطحي نواب چنین مي
اما اگر این غاصبان حكومت، بھ فرض محال تمایلي براي . كند خواستار اجراي دقیق و مو بھ موي موازین شرعي است تلقي مي

تر  یا تلقي از دین صائب توانند آن را بھ اجرا درآورند؟ كدام برداشت اجراي احكام دیني نشان دادند چگونھ و با چھ اھرم و ابزاري مي
خواھد بود یا نھ؟  است؟ تشخیص آن بر عھده كیست؟ آیا نھاد یا سازمان خاصي متولي دیني كردن امور جامعھ یا نظارت بر حكومت

 . دھند یا سیاستمداران و تعامل میان آن دو چگونھ باید صورت گیرد و ھزاران پرسش از این قبیل حكومت را دینداران تشكیل مي

ھمچنان مشكالت الینحلي  -البتھ حكومت دیني در مفھوم ابتدایي آن  -اگر حكومتي بھ صرف جانبداري از شریعت، اسالمي شود 
صرفنظر از . اي از قوانین غیر قابل انعطاف و مقبول ھمھ مسلمانان نیست زیرا موازین شریعت فقط مجموعھ. دربرخواھد داشت

احوال شخصیھ و روحیات افراد، ماھیت تعداد معتنابھي از قوانین بستگي بھ ذھنیت و فضاي فكري، اجتماعي و سیاسي كساني دارد 
توانند ھر آنچھ كھ سزاوار ضمانت از  روشنفكران لیبرال، مي) 17. (اندركار اخذ و استنباط آن قوانین از منابع اصلي ھستند كھ دست

گرایي اسالم را ثابت  توانند روحیھ جمع حقوق و آزادیھاي فردي باشد از قرآن و سنت استنباط كنند و دینداران متمایل بھ سوسیالیسم مي
توانند از گستره شریعت و اصول و موازین و منابع آن تا حدي  كنند و گرایشھا و جریانھاي فكري دیگر نیز بھ ھمین میزان مي

 . تفسیرھاي مشابھ بھ دست دھند

نواب و جمعیت فداییان اسالم در مسیر پویش فكري و سیاسي خود بار دیگر اندیشھ اتحاد اسالم یا اتفاق و اتحاد ملل و مذاھب اسالمي 
آنان گاه آشكارا از این حد فراتر . یا افق جدیدي در این فضاي گسترده نگشودند اما واقعیت این است كھ ھیچ رھیافت. را مطرح ساختند

. شوند اند و خواھان سرفرود آوردن كل افراد بشر در برابر اسالم و آرمانھاي آن مي رفتھ ھمھ مكاتب و ملل دنیا را مخاطب قرار داده
. شمارند ھاي فكري و سیاسي خود مي بھ عبارت دیگر، ھمانند تمام مصلحان بزرگ دنیا سعادت و رستگاري ابناء بشر را از دغدغھ

بھ علوم عقلي جدید و علوم نوین و نیز تجدد و مدرنیسم  اما ناگفتھ آشكار است كھ این جنبش با نگرش قھرآمیز و حذفي خود كھ نسبت
با روي بر تافتن از آنھا در شناسایي و نقد و ارزیابي تمدنھا و ادیان رقیب با اسالم، توفیق یابد تا از رھگذر  توانست گاه نمي داشت، ھیچ

بخش بشر ھر چھ تواناتر، پویاتر و قدرتمندتر از مكاتب رقیب بھ جھانیان عرضھ بدارد تا ھمگان بھ  آن اسالم را بھ مثابھ عامل نجات
ھاي داخلي و حتي در  كرد كھ حتي در حوزه اي تفسیر و تعبیر مي او اسالم و آرمانھاي آن را بھ گونھ. قدرت و عظمت آن وقوف یابند

 . ترین متولیان مذھب و معتقدترین اقشار دیني با اقبال رویاروي نشد میان سنتي

توان با رویكردھاي متفاوت و از ابعاد و زوایاي گوناگون، برداشتھاي سطحي و متناقض فداییان اسالم را بھ  بدین ترتیب، اگرچھ مي
شناختي آنان را متزلزل ساخت، اما نباید فراموش كرد كھ نقطھ عزیمت طرح اندیشھ  نقد كشید و اساس استداللھا و بنیادھاي معرفت

بھ  بھ واسطھ ھمین جمعیت -با ھمھ كاستیھایش  -حكومت اسالمي و ارائھ راھكارھایي براي اسالمي كردن برخي از شئون جامعھ 
تردید از  حكومت موجود غاصب و باطل شمردن اركان آن و در راس ھمھ، نفي سلطھ شاه بي وجود آمد و نیز زیر سؤال بردن ماھیت

گیري و تكوین اندیشھ انقالب اسالمي و آرمانھاي آن  اي در شكل ھیچ شبھھ ترین تالشھا و اقدامات فداییان اسالم بود كھ بي برجستھ
 . سخت مؤثر افتاد

بھ تعبیر آبراھامیان در  گرفت ھدف بزرگ فداییان اسالم كھ در حقیقت از ھویت اسالمي آنان نشات مي فداییان اسالم و رھبران دیني) پ
خواه ناخواه ھمھ  توانست این ویژگي بھ علت كلیت و گستردگي مفھومي خود ي) 18. (شد خالصھ مي»  دیني مبارزه با تمام اشكال بي«

ھاي مسلمان را بھ  اي مخاطب قرار دھد و در عرصھ اجتماع توده مجامع و محافل دیني و نیز متولیان مذھب را با ھر گرایش و سلیقھ
گرفت في نفسھ  بنابراین، تالشھاي فداییان اسالم تا آنجا كھ صرفا ماھیت دیني داشت و از سیاست فاصلھ مي. پشتیباني فرابخواند

با برانگیختن احساسات دیني و واكنش رھبران و محافل دیني، پناھگاه مناسبي براي آنان فراھم شود و حتي آنان را از  توانست مي
 . اندازیھاي حكومت و نھادھاي آن باز دارد دست

ھنگامي كھ كسروي با نشر آثار و افكار خود بھ بحران دیني و تنش مذھبي . پیدایش این حركت از ھمین زاویھ قابل بررسي است
بھ  دار نمود، از آن پس این ركت جامعھ اسالمي دامن زد و جایگاه انكارناپذیر تشیع را بھ چالش دعوت كرد و حیثیت دینداران را لكھ

گذراند وارد عرصھ شد و با  كھ ھنوز مرحلھ تكوین خود را مي -كانون پرالتھاب و رفع معضل جامعھ مسلمانان تبدیل شد، این جمعیت 
آمیز سالھاي  چھ كسروي در فضاي خفقان. از بین بردن كسروي مایھ خشنودي رھبران دیني و خرسندي شیعیان ایران را فراھم آورد

آزادانھ بھ طرح دیدگاھھاي  -كھ رھبران مذھبي با تنگناھاي شدیدي اعم از فكري و عملي رویاروي بودند  -حكومت رضا شاه 
بھ نظریات خود در این باره دامن زد و بھ عنصري خطرناك  1320معارض با مذھب مستقر پرداخت، در سالھاي پس از شھریور 

بخش جامعھ ایران را نشانھ گرفتھ بود و این غائلھ با توجھ بھ نفوذ نامبرده  یعني مھمترین مؤلفھ ھویت; زیرا كسروي، مذھب. تبدیل شد
لذا این اقدام فداییان اسالم، از سوي ھمھ مجامع دیني . یافت بھ نحو مقتضي پایان مي بایست اي و سیاسي آن روزگار مي در محافل رسانھ

 -جمعیت فداییان اسالم  -نھایتا در برابر این موضع منسجم و پرقدرت . ترین آنھا با استقبال مواجھ شد و علما و حتي غیر سیاسي
 . توانست تھدیدي بالقوه علیھ ھمھ جریانھاي ضد دیني نیز تلقي شود قاتالن كسروي تبرئھ شدند و البتھ ھمین مي

گاه بھ معناي تایید نظر علما در قبال تمام تالشھا و مواضع این جمعیت نبود با گذشت زمان كھ فداییان بھ نحو  این رویكرد ھیچ
اگرچھ برداشتھاي . دادند افزودند بھ ھمان نسبت پشتیباني نیروھاي مذھبي را از دست مي اي بر دامنھ فعالیتھاي سیاسي خود مي فزاینده

Page 7 of 15

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\94.html



حمایت . نمود نھایي فداییان اسالم از ھمین مواضع سیاسي نیز نوعي تلقي دیندارانھ بود، اما این نگرش از سوي ھمھ علما پذیرفتني نمي
قاطبھ علما بھ طور كلي از تالشھاي فداییان اسالم تا آنجا بود كھ در راستاي حفاظت از دین و حرمت مسلمانان و تطھیر جامعھ از 

گیري و فعالیت فداییان اسالم نیز ھمین موضوع  مبناي آغازین شكل. گرفت با معاندان اسالم صورت مي ھاي غیر دیني و مخالفت پیرایھ
بھ ورطھ فعالیتھاي روزمره سیاسي كشیده شد، لذا حمایت علما نیز بھ تدریج ) صرفنظر از ھر انگیزه و دلیلي(اما در عمل كم كم . بود

 . كھ در پایان عمر این جنبش فقط عده معدودي از حامیان باقي ماند چنان. كمرنگ شد

بھ سیاست، رویكردي منفعالنھ داشتند و  رھبران دیني و نخبگان مذھبي اغلب نسبت 1320بھ طور كلي در سالھاي پس از شھریور 
بھمن  15در . داري پدید آورد تردید تالشھاي فداییان اسالم در این روش تغییرات دامنھ شدند، اما بي بیشتر سیاست گریز محسوب مي

ھنگامي كھ شاه مورد سوءقصد قرار گرفت، علماي بلند پایھ با ارسال تلگرافھایي بھ شاه سالمتي وجود او را از درگاه خداوند  1327
تن از روحانیون بلند پایھ كھ در آن مجتھداني چون  200یك ھفتھ بعد جمعیتي بالغ بر . طلب كردند و از این واقعھ ابراز تاسف نمودند

در . اي گرد ھم آمدند حضور داشتند، در كنگره... آیت هللا بروجردي، فیض، محمد حجت، صدرالدین صدر، محمد تقي خوانساري و
برحذر داشتند و اعالم كردند كھ تخطي از این امر  پایان، ھمھ روحانیان را از عضویت در احزاب سیاسي یا اصوال شركت در سیاست

با متینگھاي . شكستھ شدن ھمین فضاي متصلب شد اما تالش فداییان اسالم باعث) 19. (مجازات خلع لباس را دربرخواھد داشت
آرا توسط فداییان اسالم گام  سیاسي، مبارزه علیھ اسرائیل و سرانجام ھمكاري با آیت هللا كاشاني و جبھھ ملي و نیز ترور انقالبي رزم

در نتیجھ بسیاري از علما در رویھ خود تجدید نظر كردند و با فتاواي خود بھ . برداشتھ شد بلندي بھ سوي نھضت ملي شدن صنعت نفت
بھ  بیش از پیش ھموار گردید، روحانیون نیز نسبت با این كوششھاي گسترده راه پیروزي نھضت. حمایت از نھضت ملي برخاستند

 . مسائل سیاسي واكنش بیشتري نشان دادند

 توھم یا واقعیت ; فداییان اسالم و ھمكاري با جبھھ ملي) ت
جمعیت فداییان اسالم كھ پس از قتل كسروي شھرت بسزایي یافتھ بود، بھ عرصھ فعالیتھاي اجتماعي و سیاسي روي آورد و با مواضع 

كھ فعالیتھاي آنان در بازگرداندن آیت هللا كاشاني و آزادي او از زندان  چنان. گذاشت و اقدامات خود بر روند تحوالت سیاسي تاثیر مي
آیت هللا (ھاي خود بر ھمھ مسلمانان فرض دانستند كھ براي آزادي رھبر تبعیدي خود  فداییان اسالم در اعالمیھ. متفقین سخت مؤثر افتاد

 . تالش كنند و او را بھ نمایندگي خود برگزینند) كاشاني

در ھمان زمان تبعید میان كاشاني و نواب مكاتباتي صورت گرفت تا براي مجلس شانزدھم لیست مشتركي از نامزدھاي انتخاباتي 
كھ اندكي بعد  -كاشاني از نواب خواست تا براي پیروزي جناح اقلیت مجلس . مورد اعتمادشان تعیین و جھت پیروزي آنان تالش شود

مانند مصدق، بقایي، حائري زاده، شایگان، مكي، عبدالقدیر آزاد، (تبلیغات انجام شود  -بھ نام نمایندگان جبھھ ملي شھرت یافتند 
در حالي . چربد، تاكید كرد شان مي اما نواب در نامھ خود بر انتخاب وكالیي كھ وجھ مذھبي آنان بر چھره سیاسي...) نریمان، حسیبي و

 : اما كاشاني با این پاسخ وي را مجاب ساخت. كھ اینان نھ سمت مذھبي دارند و نھ دغدغھ دیني

اي بكنیم و بتوانیم در یك مرحلھ از  چھ بھتر اینكھ این كار را ما مرحلھ. ما االن رجال دیني كھ در فن سیاست ورزیده باشند، نداریم
رجال سیاسي كھ در فن سیاست ورزیده ھستند و نسبتا ھم جنبھ ملي دارند، استفاده بكنیم، تا در طي این دوران بتوانیم انسانھایي كھ 

 ) 20. (متدین ھستند یا سمت مذھبي دارند، تربیتشان بكنیم براي انتخابات

بھ ھر تقدیر، نواب صفوي بھ این استدالل گردن نھاد و اندكي بعد در پي مداخلھ دربار در انتخابات، جمعي از رجال مذھبي و سیاسي 
در این جلسھ بھ دعوت مصدق . گذاري كردند بھ نشانھ اعتراض در دربار تحصن نمودند و ھستھ اولیھ جبھھ ملي را در آن روز پایھ

آید، ظاھرا ھنگامي كھ اساسنامھ جبھھ ملي را نزد  كھ از خاطرات عراقي برمي اما چنان. تعدادي از فداییان اسالم نیز حضور داشتند
 ) 21. (بھ آن روي خوش نشان نداد و دستور چاپ و انتشار آن را صادر نكرد نواب آوردند، او نسبت

اما، . تردید در این رخداد جمعیت فداییان اسالم نقش بسزایي داشت هللا كاشاني بود و بي نتیجھ انتخابات آشكارا بھ سود جبھھ ملي و آیت
در پي كارشكنیھاي فزاینده عوامل دربار و انگلیس در قضایاي نھضت ملي شدن صنعت نفت رفتھ رفتھ، روحیھ یاس و انفعال بر 

آرا، نخست وزیر وقت، بھ  رزم. ھویدا شد -كردند  كھ مبارزات را در چھارچوب پارلمان رھبري مي -سیماي نمایندگان جبھھ ملي 
كوشید تا با ھر ابزار و اھرم ممكن در صفوف نسبتا متحد نیروھاي ملي و مذھبي . كرد طور كلي با ملي شدن صنعت نفت مخالفت مي

آرا در ھمین راستا سعي  رزم. كردند، تفرقھ ایجاد كند كھ در مجلس، مطبوعات و محافل سیاسي براي ملي شدن صنعت نفت تالش مي
كرد بھ نواب و یاران او نزدیك شود و در این ارتباط حتي پیامھایي میان آنھا مبادلھ شد، اما بھ دلیل مخالفت فداییان اسالم با خط مشي 

; اش اعمال فشار و ایجاد تنگناھاي بیشتر بر مخالفان وقفھ آرا و تالشھاي بي ھدف از كودتاي رزم. آرا نتیجھ مطلوب پدید نیامد رزم
اش سوق دادن فداییان اسالم و جبھھ ملي بھ  منحل ساختن مجلس، مستاصل كردن آنھا و بر باد دادن ثمره مبارزاتشان بود كھ نتیجھ

 . سوي یك سري اقدامات غیرمتعارف بود
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در این فضاي بحراني بھ دعوت نواب، نمایندگان جبھھ ملي در منزل یكي از تجار تھران گرد آمدند تا براي رھایي از بن بست موجود 
از آنجا كھ مصدق و نریمان . زاده، مكي دعوت داشتند در این دیدار، دكتر فاطمي، نریمان، آزاد، بقایي، حائري. اي بیابند چاره

 ) 22. (كرد نتوانستند در این جلسھ حضور یابند یكي از حاضرین بھ وكالت از آنھا تصمیمات این جمع را امضاء مي

بندي نتایج صحبتھاي نمایندگان جبھھ ملي و رھبران  جمع. طي دو شب متوالي این جلسھ ادامھ یافت و سخنان فراواني رد و بدل شد
با حذف و از میان . آرا تنھا سد راه حركت ملي و مذھبي است یعني وجود رزم; فداییان اسالم این بود كھ آخرین تیر تركش انگلستان

این جلسات تحت تاثیر فداییان اسالم بر این واقعیت گردن نھاد كھ ) 23. (برداشتن وي گام بلندي بھ سوي پیروزي برداشتھ خواھد شد
اي جز نبرد با اجانب و عوامل داخلي آنان از طریق دستورھاي دین مبین اسالم نیست و ھمھ آنھا  در این برھھ خاص از زمان چاره

كھ ھرگونھ قانون مخالف اسالم را ملغي  -عھد بستند كھ پس از پیروزي و كسب قدرت، در رفتار خودمجدانھ بر اساس قانون اساسي 
 ) 24. (پایبندي نشان دھند و بھ اجراي قانون اسالم ھمت گمارند -دانستھ و حكم بھ اجراي احكام اسالمي نموده است 

آرا ھم از بعد سیاسي و ھم از  بدین ترتیب دستور قتل رزم. تصمیمات این جلسھ در پي مالقات نواب با كاشاني بھ تصویب او نیز رسید
درنگ بھ اجرا  بعد شرعي مجوزھاي الزم را دریافت كرد و توسط خلیل طھماسبي از ھواداران و اعضاي فعال فداییان اسالم بي

 . حمایت گسترده محافل سیاسي و اقلیت مجلس پشتیباني قاطع آیت هللا كاشاني منجر بھ تبرئھ و رھاشدن از مجازات شد. درآمد

اما اختالف و شقاق میان نیروھا و رھبري فداییان اسالم و جبھھ ملي، زماني پدید آمد كھ بھ زعم فداییان اسالم جبھھ ملي پس از 
آرا تا تشكیل دولت مصدق آنان بھ این نتیجھ رسیدند كھ  رسیدن بھ قدرت بھ ھمھ توافقات پیشین پشت پا زد و ظاھرا در فاصلھ قتل رزم

گفتگوھا و توافقھایي میان جبھھ ملي و دربار در جریان است و این معنایي جز نفي ھمھ عھدھاي پیشین مبني بر اجراي احكام اسالمي 
 ) 25. (نیست

علت این . یك ماه پس از نخست وزیري مصدق، رھبر فداییان اسالم دستگیر و زنداني شد شدت اختالف تا آنجا باال گرفت كھ درست
زیرا حكومت او با پشتیباني گسترده مردم ; اقدام ظاھرا اصرار و پافشاري نواب بر اجراي احكام اسالم بھ وسیلھ دكتر مصدق بود

اما، مصدق بھ این درخواستھا اعتنا نكرده و بھ نواب اطالع داده بود كھ دولت من آخرین كابینھ ایران نیست، الزم . شد ھمراھي مي
نواب از آنجا كھ از مصدق مایوس شد و از . است آنان شكیبایي بھ خرج دھند تا دولتھاي بعدي نظریات آنان را جامھ عمل بپوشانند

و بیش از این «گیري كند  اي شدید الحن از مصدق خواست كناره آیت هللا كاشاني نیز پاسخي جز ھمان مطالب را نشنیده بود در نامھ
مصدق این نامھ و تالشھاي پیشین او را تھدیدي جدي علیھ خود تلقي ) 26. (»چھره كریھ خود را بھ ملت مسلمان ایران نشان ندھد

. نمود و او را بھ بھانھ ایجاد درگیري و ایراد نطق در شھرستان ساري كھ اندكي قبل صورت گرفتھ بود، محاكمھ و زنداني ساخت
فداییان اسالم براي آزادي رھبرشان بھ رایزنیھاي فراواني پرداختند و علماي بسیاري را واسطھ قرار دادند، اما ھیچ یك از آنان بھ این 

 . در پایان آنان تصمیم بھ تحصن در زندان گرفتند. درخواستھا توجھي نشان ندادند

یكي دیگر از تالشھاي آنان در این راستا، طرح ترور دكتر حسین فاطمي، معاون سیاسي و وزیر خارجھ دولت مصدق، بود كھ از 
نگاه آنان از برنامھ ریزان و ایدئولوگھاي دولت ملي و رابط میان دربار و جبھھ ملي و در نھایت از عوامل مؤثر جدایي خط اسالمي 

شد كھ در روزنامھ خود باختر امروز فداییان را بھ باد انتقاد گرفتھ بود و قصد داشت ضربات و  نواب و حكومت ملي مصدق تلقي مي
این ترور بھ وسیلھ مھدي عبد خدایي از جوانان وابستھ بھ این جمعیت ھنگامي كھ فاطمي در ) 27. (صدماتي بھ این جنبش وارد آورد

خود  نگاران بھ نام محمد مسعود بود، اتفاق افتاد اما او بنا بھ مالحظات سیاسي از شكایت حال سخنراني در مراسم ختم یكي از روزنامھ
 . بھ عبد خدایي صرفنظر كرد نسبت

با بیان این مقدمات اكنون زمان آن فرا رسیده است كھ تحلیلي نقادانھ از ماھیت مناسبات فداییان اسالم و جبھھ ملي بھ دست دھیم تا 
حقیقت این است كھ طي جریاناتي كھ بھ نھضت ملي شدن . شناسانھ این حركت روشن شود ھاي دیگري از كاستیھاي معرفت جنبھ

اجتماعي بیشتر بھ مثابھ یك ابزار  -با توجھ بھ سابقھ و مشي خود بھ عنوان یك نیروي مؤثر سیاسي  صنعت نفت منتھي شد، این جمعیت
اساسا گردانندگان جبھھ ملي كھ اغلب مبارزان سیاسي كھنھ كار و سیاستمداراني با سابقھ و استخواندار بودند، . بھ خدمت در آمد

برد و اعتبار و منزلت اجتماعي وسیعي ندارد در سطحي برابر سخن  توانستند با یك جمعیت كھ از فقدان سازمان و برنامھ رنج مي نمي
بھ یك ھمكاري بیانجامد بیشتر یك اتحاد تاكتیكي بود نھ  توانست بدین ترتیب ائتالف آنان اگر مي. بگویند یا توافق كنند یا غیره

بھ یك اھرم سیاسي قابل  توانست زیرا از نگاه جبھھ ملي، فداییان اسالم با توجھ بھ ضعف سازماني و ایدئولوژیك خود مي. استراتژیك
 . كنترل یا جاده صاف كن نھضت ملي تبدیل شود نھ بیشتر

اي متنوع و تا حدي  زیرا جبھھ ملي بھ لحاظ تركیب اگرچھ آمیزه. نمود بنابراین اصطكاك منافع این دو جریان امري گریزناپذیر مي
توانستند در این وسعت مشربھا و تنوع نخبگان  ناھمگون از جریانھاي فكري و سیاسي با گرایشھاي مختلف بود و فداییان اسالم مي

اي نبود كھ بر فرایند رھبري و جھت  جایگاھي براي خود بیابند، اما حقیقتا تعداد ھواداران و توان فكري و سیاسي آنان بھ اندازه
گذشتھ از این در تركیب جبھھ ملي از ھواداران آرمانھاي . گیریھاي راھبردي آن اثر مستقیم بگذارد یا نگرشھاي كالن آن را تغییر دھد

) مانند پان ایرانیستھا(و ناسیونالیستھاي دو آتشھ ) كشان و نیروي سوم مانند حزب زحمت(لیبرال دموكراتیك تا طیفھاي متمایل بھ چپ 

Page 9 of 15

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\94.html



گیري كلي كامال اتفاق نظر داشتند و آن باور بھ سكوالریسم حداقلي و یا  تردید ھمھ آنھا در یك جھت جاي گرفتھ بودند، اما بي... و
. بر یكدیگر تاكید داشت ھاي سیاست و دیانت بھ امور، داشتن نگرشي ماھیتا غیر دیني و صرفا دنیایي كھ بر جدایي كامل حوزه نسبت

گیري لیبرالیستي كھ ایدئولوژي غالبي در جریان  بدین ترتیب، آشكار است كھ دیدگاھھاي دیني یا آرمانھاي مذھبي فداییان اسالم با جھت
توان استدالل كرد كھ این دو جریان ماھیتا دو تركیب مانعة الجمع بھ  بر ھمین مبنا مي. رفت، تضاد بنیادین داشت جبھھ ملي بھ شمار مي

نگري و تزلزل مواضع فداییان اسالم كھ گرایش بھ ساده نمودن بیش  در حقیقت گردانندگان جبھھ ملي از ھمین سطحي. رسیدند نظر مي
اندكي تعمق . ھاي خود سازماندھي كردند از حد مسائل بغرنج و پیچیده سیاسي داشتند، بھ شدت بھره بردند و آن را در راستاي برنامھ

دموكراتیك كھ  -گرا با مشرب لیبرال  بھ وسیلھ جریانھاي ملي ساخت كھ حاكمیت ارزشھاي دیني و موازین شریعت و تامل آشكار مي
شناختي این جریان  اساسا دغدغھ دیني ندارد، تصوري باطل است و این از سستي و عدم تامالت نظري و تزلزل در بنیادھاي معرفت

 . كرد بھ سنتھاي دیني و حاكمیت احكام شریعت را طلب مي گرفت كھ از یك نیروي با ھویت متفاوت و گاه متضاد، بازگشت نشات مي

توانست علیھ نظم  شد و نمي عالوه بر این، جبھھ ملي اساسا حركتي مبتني بر قانون و مبارزه در چھارچوب نظام مستقر محسوب مي
مستقر شورش كند یا آن را بھ لحاظ شكلي و ماھوي دستخوش دگرگوني سازد چھ حركتي اصطالح گرایانھ با آرماني دموكراتیك و 

كوشید  با وجود ضعفھاي تئوریك خود مي زیرا این جمعیت. با آرمانھاي دیني فداییان اسالم پیوند یابد توانست لذا نمي. ضد استعماري بود
حكومت  ھویتي دیني بھ جامعھ ببخشد و موازین شریعت را در آن بھ اجرا درآورد و این خواه ناخواه بھ دگرگوني در ساختار و ماھیت

ھاي  دانستند ریشھ دانستند مراد از حاكمیت و اجراي احكام اسالمي چیست و ھمچنین نمي بنابراین، فداییان اسالم نمي. انجامید مي
 . اختالف را در كجاھا باید جستجو كنند

. .. ملي كردن صنعت نفت، مبارزه با انگلیس و. یاد شده نیست البتھ این گفتار بھ منزلھ نادیده گرفتن برخي اھداف مشترك دو حركت
رسیدند كھ امكان ھمكاري آنان را از بنیاد  شد، اما نكات افتراق بسیار جدي و ساختاري بھ نظر مي آرمان مشترك آنان محسوب مي

 . ساخت متزلزل و ناپایدار مي

 فداییان اسالم و آیت هللا كاشاني ) ج
نواب در تركیب رھبران دیني سالھاي پس از . اتحاد یا ھمكاري فداییان اسالم با آیت هللا كاشاني نیز از مباني استواري برخوردار نبود

اي برخوردار بود و  ، تنھا آیت هللا كاشاني را شخصیتي سیاسي یافت كھ از نفوذ سیاسي و اعتبار اجتماعي قابل مالحظھ1320شھریور 
لذا او بھ ھمراه ھوادارانش براي آزادي آیت هللا . حاضر شد براي اعتالي دین و میھن و در راه رسیدن بھ مقصود وي را یاري دھد

پس از بازگشت كاشاني بھ ایران . اش بھ مجلس شانزدھم از ھیچ كوششي فروگذار نكرد یابي كاشاني از زندان متفقین و سرانجام راه
 . دیدارھا و گفتگوھاي فراواني میان آن دو انجام شد كھ نھایتا زمینھ را براي میثاق یا اتحاد فراھم آورد

نواب بھ كاشاني وعده داد كھ در راه اجراي احكام اسالم و رسیدن بھ اھداف دیني و آرماني خود، با نقشھ و تدبیر و نیز با مشورت و 
در حقیقت او بھ وعده خود سخت وفاداري نشان داد ) 28. (اي نھراسد ھمكاري كاشاني تا آخرین نفس پایداري نموده واز ھیچ مخاطره

. تا رسیدن بھ مقصود باز نایستاد -كھ عمدتا از اعضاي جبھھ ملي بودند  -هللا كاشاني بھ مجلس  یابي كاندیداھاي مورد نظر آیت و در راه
در ھمین راستا بھ دستور نواب، سید حسین امامي، از فعاالن جمعیت فداییان اسالم، بھ قتل ھژیر، از بلندپایگان و كارگردانان نظام 

زیرا واكنشي مقتضي در برابر تجاوز بھ حقوق و اموال . سیاسي، كمر بست و براي این اقدام نیز توجیھ شرعي و اجتماعي یافت
با این تالش متھورانھ كھ با حمایت جریانھاي سیاسي ھمراه شد، دستگاه حاكم سرانجام بھ ابطال . مسلمانان و كنار نھادن اسالم بود

 -شدند  كھ در حقیقت نمایندگان ملت محسوب مي -انتخابات مجلس شانزدھم گردن نھاد و با تجدید انتخابات وكالي مورد نظر كاشاني 
 . بھ عنوان نفرات اول بر كرسیھاي نمایندگي مجلس تكیھ زدند

نواب پس از ناامیدي كامل از . اما پس از پیروزي نھضت، دامنھ اختالفات نواب با جبھھ ملي بھ حریم آیت هللا كاشاني نیز تسري یافت
مذاكرات و گفتگوھاي فراواني در این باره انجام گرفت . دكتر مصدق در راستاي اجراي احكام اسالمي بھ سراغ آیت هللا كاشاني رفت

تواند اقلیت مجلس را تحت فشار گذارد و مقاصد آنان را  نواب بر این باور بود كھ اگر كاشاني واقعا بخواھد مي. و پیامھایي مبادلھ شد
اما جواب قطعي كاشاني این بود كھ ابتدا باید با قطع كامل مداخلھ انگلیس، مسالھ نفت را حل كرد تا سرانجام بھ اجراي . پیاده كند

. ثمر دانست اي صادر كرد و گفتگو با كاشاني و رھبران جبھھ ملي را بي نواب در پي چنین واكنشي اعالمیھ) 29. (اصول دیني برسیم
اكنون كھ آقاي كاشاني سخن گذشتھ خود را فراموش كرده ما ھم ایشان را فراموش «جدایي خویش را از آنان اعالم نمود و نوشت 

 ) 30(» .كنیم مي

توان گفت ائتالف و ھمكاري كاشاني با فداییان اسالم ھمانند ھمكاري با جبھھ ملي اساسي متزلزل و ناپایدار  در یك تحلیل كلي مي
اگرچھ فداییان اسالم در آغاز راه، كاشاني را در سازماندھي اعتصاب بازاریان، گردھماییھاي عمومي، تظاھرات ھوادارانھ از . داشت

كھ بھ قتل وي و بازنگري در  -وزیر دربار  -آمیز علیھ نخست وزیري ھژیر  ملت فلسطین و از ھمھ مھمتر راھپیمایي خشونت
، یاري كردند و از نگاه خارجیان اغلب كاشاني بھ اشتباه رھبر فداییان اسالم تصور )1338آبان  13(انتخابات مجلس شانزدھم انجامید 
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این دو جریان از . اما واقعیت این است كھ از نظر دیدگاھھاي فكري و سیاسي میان آنھا شكافھاي عمیقي وجود داشت) 31(شد،  مي
شان با یكدیگر تفاوتھاي  لحاظ تركیب اجتماعي طرفدارانشان و زاویھ برداشتھاي ایدئولوژیكشان و نیز گرایشھا و آرمانھاي سیاسي

بعالوه جریانھا و نیروھاي سیاسي رقیب یا مخالف نیز در توسعھ اختالفات و دامن زدن بھ آنھا از ھیچ تالشي فروگذار . بنیادیني داشتند
 . كردند نمي

باالي سیاسي بود و از ھمھ مھمتر او در چھارچوب نظام موجود و  بھ لحاظ سیاسي كاشاني شخصیتي عمل گرا، واقع بین و با درایت
جو، بنیادگرا و فاقد عمق و سیاست الزم بودند و  این در حالي است كھ فداییان اسالم جمعیتي آرمان. كرد مناسبات مستقر مبارزه مي

شان بھ اجراي موازین شرع بھ آنان  اساسا بھ نظم موجود و نخبگان سیاسي حاكم مگر بھ اقتضاي پایبندیشان بھ شریعت و التزام عملي
بھ ھمین دلیل و برخي موارد دیگر این دو جریان . ھیچ الگوي جایگزین بودند اعتماد نداشتند و خواھان برانداختن وضعیت موجود بي

اي واحد، آرمانھا و اھدافي مشترك را تعقیب كنند و  توانستند مگر بھ اقتضا در جبھھ و دو رھبر دیني با دو نگرش و سلیقھ متفاوت نمي
ھا،  در این رھگذر خواه ناخواه بھ دلیل اعتبار اجتماعي و دیني و نیز نفوذ سیاسي آیت هللا كاشاني و قدرت برتر او در بسیج توده

 ) 32. (بھ صورت ابزار و عناصر تحت فرمان آیت هللا كاشاني ایفاي نقش كنند بایست فداییان اسالم ناگزیر مي

 مشي مبارزه در بوتھ نقد ) چ
تالش براي . پذیر جنبش فداییان اسالم، فقدان یك مشي مبارزه متناسب با آرمانھا و اھداف كالن آنھا بود ھاي آسیب از دیگر حوزه

بود بھ استراتژیھا و روشھاي متفاوت با  برانداختن مناسبات موجود و درانداختن طرحي نو كھ متضمن اسالمي نمودن جامعھ و حكومت
یعني براي تغییرات بنیادین در شكل و محتوا بیش از ھر چیز بھ یك مبارزه ; الگوي متعارف مبارزات فداییان اسالم نیاز داشت

آمیز در چھارچوب نظام  ھاي قھرآمیز نظیر اعدام انقالبي و حتي روشھاي مسالمت توسل بھ شیوه. فرھنگي و فكري بلند مدت نیاز بود
توانست  گرفتند، نمي كھ گاه فداییان از آن بھره مي... موجود مانند مبارزات پارلماني، حزبي، مطبوعاتي و برپایي اجتماعات سیاسي و

یك حكومت و نیز نھادھا و نخبگانش غاصب و ظالم معرفي  زیرا ھنگامي كھ اساس و ماھیت. در این عرصھ چندان كارآمد باشد
چھ این مبارزات زماني ثمر خواھد داد كھ اصل . آمیز متعارف در نظامھاي دموكراتیك منتفي است اند، ھرگونھ مبارزه مسالمت شده

 . نظام پذیرفتھ شود

. توانست وافي بھ مقصود باشد گیرد، نیز نمي گذشتھ از این، توسل بھ ترورھاي فردي كھ در سطحي نازلتر از جنگ مسلحانھ قرار مي
انجامید و گروه مبارز و مخالف را بھ صورت  جایي نخبگان مي زیرا این مشي مبارزه در صورت موفقیت صد در صد، صرفا بھ جابھ

گریزي و ایجاد ھراس و وحشت عمومي بود كھ خود مانع از  داد كھ پیامد منطقي آن مردم یك گروه فشار و ھوادار خشونت جلوه مي
بدین ترتیب یك تعارض اساسي میان راه و روش مبارزه، شیوه تعامل با نظام . شد اي شدن مبارزه مي یابي و توده فراگیري، عمق

یابد كھ اھداف كالن فداییان اسالم را در نظر  دامنھ این تعارض آن گاه وسعت مي. سیاسي و نیز آرمانھاي دیني آنان وجود داشت
بگیریم كھ عبارت بود از نجات و رستگاري بشر و دعوت عام جھانیان از مذاھب و ملل مختلف بھ آیین اسالم یا دست كم اتحاد و 

 . اتفاق امت اسالمي

آید،  برمي ھمچنان كھ از آثار مكتوب این معیت. البتھ این بھ آن معنا نیست كھ فداییان اسالم یك شیوه مشخص مبارزه فرھنگي نداشتند
وي با كمك حاج سراج انصاري، شیخ قاسم اسالمي، شیخ مھدي شریعتمداري و جمعي . نواب در آغاز بھ این نوع مبارزه روي آورد

تشكیل دادند كھ آرمان اصلي آن، مبارزه با »  دیني جمعیت مبارزه با بي«دیگر از نویسندگان و فضالي ھوادار اسالم ھیاتي موسوم بھ 
ھدف اولیھ این . دیني و مفاسدي بود كھ در پي آن تعطیلي احكام و موازین شرعي، سراسر جامعھ را فرا گرفتھ بود تمام مظاھر بي

. بھ انتشار یك رشتھ آثار تحقیقي در حوزه دین و رفع شبھات ھمت گماشت لذا جمعیت. جمعیت پاسخگویي بھ مدعیات احمد كسروي بود
او كھ در این عرصھ نتوانست درخششي از خود نشان دھد، از این حوزه برید . اما بھ سرعت ضعف نواب در این كار آشكار شد) 33(

ناپذیر آن بود  یافت گرایید، آن نیز رویارویي فیزیكي كھ پیامد اجتناب حزبي مي و بعد بھ عرصھ مبارزات سیاسي روزمره كھ گاه حالت
با وجود ھمھ  -اند  البتھ برخي دیگر از ناظران سیاسي آن روزگار كھ از نزدیك با فداییان اسالم ارتباط داشتھ. را بھ ارمغان آورد

نیز بھ »  جمعیت ھواداران تشیع«و »  مكتب حاج سراج انصاري«بر این باورند كھ حتي  -اختالفات فكري و سیاسي با این جمعیت 
 ) 34. (اند روش خشونت و ترور فردي بھ عنوان راه ممكن الحصول اصالحات سخت اعتقاد داشتھ

این شیوه از مبارزه در ھمان زمان از سوي بسیاري از محافل دیني و سیاسي مورد انتقاد قرار گرفت و بھ انزواي ھرچھ بیشتر 
توسل مستمر بھ اسلحھ بھ عنوان . سیري در خاطرات رجال سیاسي و مذھبي آن روزگار مؤید این واقعیت است. فداییان اسالم انجامید

. كرد یك شیوه غالب، تا حد زیادي آوازه فداییان اسالم را مخدوش ساخت و با نام آنان، ترور و اعدام انقالبي را بر ھمگان تداعي مي
فكري و مذھبي و  -فداییان نیز از ھمین وحشتي كھ در دلھا انداختھ بودند بھ مثابھ اھرم فشاري براي تاثیر نھادن بر نخبگان سیاسي 

پروایي از سوي اعضا این جمعیت  بویژه در دوره حبس نواب این رویھ مذموم چنان با بي. جستند ھایشان سود مي براي پیشبرد برنامھ
. اش از زندان بھ دلجویي و عذرخواھي از افراد مورد تھدید پرداخت ادامھ یافت كھ موجب بیزاري رھبر فداییان شد و او در پي آزادي

یكي از این اشخاص حجت االسالم فلسفي از واعظان بنام روزگار خود بود كھ در پاي منبر او ھمواره جمعي از رجال سیاسي بھ 
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یادآوري مناقب نواب و بیان گرفتاریھاي وي در زندان و  فداییان اسالم وي را در سخنرانیھاي خود جھت. عنوان شنونده حضور داشتند
اي خاتمھ  ھیچ حادثھ لزوم آزادي او تحت فشار گذاشتند و حتي تھدید بھ ترور نمودند كھ البتھ با كنترل نیروھاي انتظامي این ماجرا بي

 ) 35. (یافت و بعدھا نواب از او پوزش خواست

هللا خوانساري نیز كمك خواستند، اما آنان نیز  فداییان اسالم براي جلب حمایت و نظر مساعد علما از آیت هللا سید محمد بھبھاني و آیت
 ) 36. (از ھمكاري سرپیچیدند -ھاي مذكور بود  بھ شیوه كھ علت اصلي آن پایبندي این جمعیت -بھ دالیل مختلف 

اي از  عصاره استداللھاي نواب درباره مشي قھرآمیز كھ مجادالت فراواني میان او و گروھھاي رقیب برانگیخت این بود كھ وقتي عده
از دشمنان دین و جامعھ اسالمي دفع شر كنند تروریسم از لحاظ «دشمنان اسالم بر امور مسلمانان سیطره یابند و مسلمانان نتوانند 

تفسیري متفاوت »  فساد في االرض«بھ طور كلي فداییان اسالم در مسیر پیشبرد اھدافشان از اصطالح ) 37(» .شود اسالم تجویز مي
گرفت، منطبق  این تفسیر بھ آساني با ھر جرمي كھ علیھ منافع عمومي جامعھ صورت مي. دادند از مفسران قدیم و جدید شیعھ ارائھ مي

شد كھ مجازات  این رویكرد تمام انواع گوناگون اعمال ناشایست از لواط تا حیف و میل بیت المال و خیانتھاي سیاسي را شامل مي. بود
را »  فساد في االرض«یعني یكي از مھمترین مؤلفھ . اما این تفسیر خود از زوایاي گوناگون قابل انتقاد بود) 38. (ھمھ آنھا مرگ بود

لذا با شیوه فداییان اسالم كھ محاربھ با . گرفت و آن اثبات استفاده از اسلحھ است بود، آشكارا نادیده مي»  محاربھ با خدا و رسول«كھ 
این . كردند انگاشتند، اشد مجازات یا مرگ گریزناپذیر تعیین مي خدا و رسول را در متن فسادھاي یاد شده اخالقي یا سیاسي مسلم مي

گرفتند  شیعھ بود كھ ھیچ مكافات واحد و البشرطي براي انواع و اقسام جرایم در نظر نمي گونھ تفسیر كردن در واقع دور شدن از سنت
با آنكھ  گذشتھ از این پیامبر از ابتداي بعثت) 39. (كردند و عذرخواھي یا توبھ مجرم را بھ شرط اینكھ قبل از دستگیري باشد تایید مي

كرد و ائمھ معصومین نیز با  سالھا در محاصره شدید مشركین و كفار قرار داشت از این مجازات مگر در بروز ارتداد استفاده نمي
 . بردند از این روش سخت پرھیز داشتند یعني بني امیھ بھ سر مي; آنكھ در دوره شریرترین و فاسدترین حكومتھاي اسالمي

البتھ بحث زمان و مكان را در این قضایا باید لحاظ نمود و بر این نكتھ تاكید كرد كھ این گفتار بھ ھیچ رو درصدد نفي مطلق و زیر 
تردید در روند رخدادھاي ایران معاصر چھ بھ لحاظ سیاسي، فكري و مذھبي سھم  زیرا بي. سؤال بردن ترورھاي انقالبي آنان نیست

اكثر این قتلھا با انگیزه دفاع از منافع ملي و مذھبي كشور صورت گرفت و نتایج مثبتي بھ بار آورد، بدون . بسزایي ایفا كرده است
گذشتھ از اینھا، این تالشھا كھ در راه . ماند ملي ناكام مي -اي از مبارزات مذھبي  آرا، ھژیر بخش عمده اعدام انقالبي كسروي، رزم

با اجازه و فتواي فقھاي عالیقدر اسالم و درست در چھارچوب «پذیرفت،  انھدام مھاجمین بھ اسالم و حقوق مسلمانان صورت مي
غالبا فكر كشتن دشمنان دین و «آیت هللا كاشاني فعالترین مجتھد سیاسي آن روزگار ) 40. (» گرفتھ است ضوابط شرع مقدس انجام مي

خود نواب صفوي از اینكھ از سر ناگریزي بھ این شیوه ) 41(» .كرد ملت را تحت عنوان وجوب قتل مفسدین در روي زمین تایید مي
زیرا ھنگامي كھ از او . كرد كھ فضایي پدید آید كھ دیگر تروري در میان نباشد رسید و آرزو مي توسل جستھ است ناخرسند بھ نظر مي

 : چنین پاسخ گفت» اي براي پیشرفت قوانین اسالم الزم است؟ آیا بھ عقیده شما ترور عده«: سؤال شد

شود كھ مناسب با جھاد و فداكاري فردي و اجتماعي نیست و فداكاریھاي اجتماعي و فردي  كلمھ ترور اصوال در جایي استعمال مي
كنند، جھاد دفاعي است و انشاءهللا از این پس در راه اجراي احكام مقدس و  محابا در راه خدا علنا جان بازي مي فرزندان اسالم كھ بي

 ) 42. (تعالیم نوراني اسالم خاري نخواھد بود كھ نیازي بھ ترور بھ قول شما پیدا شود

 ترین ضعفھاي سازماني فداییان اسالم  برجستھ) ح
سیاسي خود جھت پیروزي در  -سیاسي پس از تكوین مباني فكري براي گسترش پایگاه و نفوذ اجتماعي  یك جنبش یا حركت

جمعیت فداییان اسالم . ھاي گوناگون نیازمند سازماندھي، انسجام تشكیالتي، رھبري و نیز ساختاري متشكل و قدرتمند است عرصھ
نمود و در حقیقت چیزي بھ عنوان تشكیالت  پذیر مي صرفنظر از ضعفھاي فكري و سیاسي، در عرصھ سازماني نیز بھ شدت آسیب

ھیچ كس . شد ھمواره حالتي سیال داشت، اداره مي -بھ استثناء مواردي مشخص  -كھ تركیب اجرایي آن »  ھیاتي«نداشتند و بھ صورت 
اي از میزان توانمندي جمعیت و حتي تعداد اعضاي رسمي و سازماني خود  بینانھ توانستند ارزیابي واقع حتي رھبران این جنبش نمي

پاسخ نواب . كردند زیرا ھرگاه تعدادي از جوانان پرشور كھ از نقاط مختلف كشور براي عضویت در این جمعیت تالش مي. ارائھ دھند
 : ھمواره این بود

 ) 43. (نویس ھم ندارد، ھر مسلمان حقیقي كھ حاضر بھ فداكاري باشد عضو فداییان اسالم است فداییان اسالم دفتر ندارد، اسم

شدند، اغلب مجذوب قدرت روحي و خصایل سحرانگیز نواب بودند و بھ  بنابر ھمین مقدمات، نیروھایي كھ عضو جمعیت محسوب مي
فكري و دیني ھواداران و  -سیاسي  این عدم سازماندھي، آموزش و تربیت. لحاظ سازماني ھیچ جایگاه تعریف شده و مشخصي نداشتند

زیرا عدم رشد فكري و بلوغ سیاسي . داد ساخت و جمعیت را ھمواره در آستانھ فروپاشي قرار مي اعضاي آن را بھ شدت دشوار مي
از آنجا كھ مجموعھ اعضاي گردانندگان فداییان . شد الزم كھ از خصوصیات مھم مبارزات سازمان یافتھ است، در این حوزه دیده نمي
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سیاسي زمان و جایگاه این جمعیت  -سازماني و سیاسي نداشتند، اغلب در فھم شرایط پیچیده اجتماعي  -اسالم با ھم تعامالت فكري 
شدند و این ویژگي سوءاستفاده ابزاري از اعضاي این جمعیت را بھ وسیلھ جریانھا و گروھھاي رقیب فراھم  دچار اشتباه محاسباتي مي

كرد، كھ یك نمونھ از آن تالش نواب براي  ساخت و آنان را بھ عرصھ تناقضات فكري و عملي و پارادوكسھاي منطقي وادار مي مي
كھ البتھ با شرایط آن روزگار محال بھ نظر  -اگرچھ در صورت موفقیت . مرداد بود 28نمایندگي مجلس در سالھاي پس از كودتاي 

با استفاده از مصونیت پارلماني از تعقیب دولتھا رھایي یابد و تریبوني براي نطقھاي خود پیدا كند، اما با  توانست او مي -رسید  مي
طور عبور از مقابل در مجلس را خالف شرع  كرد، حتي عضویت در مجلس و ھمین اندیشھ او كھ مجموعھ نظام را غاصب تلقي مي

 . آشكارا تضاد داشت) 44(شمرده بود، 

در مواضع ضدامپریالیستي . بود اي شدن این حركت شناختي ھمواره مانع از توده ضعفھاي سازماني و تزلزل در مباني معرفت
گیري آرمانھایشان خود را بھ آب  یافتند، اما عمدتا آنان را در سطح گروھي كوچك و از جان گذشتھ كھ در راه پي مخاطباني فراگیر مي

اي مانند قیام سي تیر  شد بھ دلیل برخي اختالفات ایدئولوژیك، از ھمراھي با یك حركت توده داد و سبب مي زدند، تنزل مي و آتش مي
 . و از حركت مردمي فاصلھ بگیرند) 45(ھاي وسیع مردم مشاركت داشتند، باز بمانند  كھ در آن توده 1331

صفوي بھ رغم خصایل ستودني و شور و نواب . بھ گریبان بود ناپذیري دست با كاستیھاي جبران در عرصھ رھبري نیز این جمعیت
اش ھیچ گاه رھبري فرھمند داراي عقل سیاسي یا فضل و دانش و نفوذ اجتماعي در سطح ابواالعلي مودودي یا  زدني جذبھ مثال

توانستند بھ چالش یا دیالوگ با جریانھاي معارض و موازي زمانھ خود بپردازند،  سیدقطب و حسن البنا باشد، نبود و در نتیجھ آنان نمي
البتھ نباید فراموش كرد كھ تعدد . شان بود تا ھمكاري در مباحثات دیني و سیاسي لذا شھرت آنان بیشتر مرھون رویارویي فیزیكي

قطبھاي رھبري شیعھ و بروز انواع فراوان تجارب دیني و سیاسي امكان پدیدار شدن حركتي واحد را در آن فضا بسیار دشوار 
ناپذیر دیني و نفوذ  خدشھ تردید براي ایجاد وفاق دیني و ملي در آن شرایط بھ رھبري ،كاریزماتیك و معتبر و منزلت بي. ساخت مي

فداییان اسالم . الشعاع قرار دھد ھاي سیاسي رقیب یا موازي را تحت العاده در كالم سیاسي نیاز بود تا سایر رھبران دیني و حوزه فوق
گرفتند ناچار بودند ذیل حمایت رھبران  آنان ھرگاه در كانون توجھ ملي قرار مي. ھرگز از چنین امتیاز یا امكاني برخوردار نبودند

 . دیني و ملي قرار گیرند تا از فشار و اختناق مقامات حكومت در امان بمانند

عدم سیطره سیاسي و فكري نواب بر نیروھاي بلند پایھ فداییان اسالم مانند عبدالحسین واحدي كھ خود را ھمطراز نواب و گاه باالتر 
وي اغلب بدون رضایت و حتي اطالع نواب بھ . حكایت داشت یافت، از فقدان انسجام سازماني و ضعف رھبري این جمعیت از آن مي

سرانجام بر شكاف و حتي  زد كھ عمدتا مورد تایید رھبر فداییان نبود و استمرار این حالت یك رشتھ اقدامات یا اتخاذ اعمال دست مي
 . انشعاب در این جمعیت منتھي گردید و آن را بیش از پیش ناتوان ساخت

 -صرفنظر از ھمھ اختالفاتشان  -شد تا این جمعیت تنھا بھ جمعي از نخبگان رھبري كننده  عدم كادرسازي و آموزش نیروھا سبب مي
. گرایید ماند و بھ سوي اضمحالل و انھدام مي از ھمین رو با دستگیري یا شھادت آنان این جمعیت از زایش و تكاپو باز مي. متكي باشد

آنچھ این سازمان را تا حدي از خطر شقاق داخلي از نظر فكري حفظ . اي كھ ھیچ كس نتواند بر جایگاه رھبري آن تكیھ بزند بھ گونھ
پرھیز از نواندیشي بھ فداییان اسالم . گرفت كھ فداییان اسالم بھ معناي وسیع كلمھ غیر روشنفكر بودند كرد، از این واقعیت ریشھ مي

اي بخشیده است و این نھ از روي عناد عامدانھ با تامل بلكھ پیامد منطقي معطوف شدن  در تاریخ گروھھاي مسلمان مبارز، مقام ویژه
اما ضعف عمده این رویكرد منفعالنھ آن بود كھ امكان دستیابي یا راھیابي بھ كانونھاي ) 46. (تمامي توجھ خود بھ عمل سیاسي بود

كرد و مانع از نقد و  فراتر از محافل دیني نظیر كانونھاي فعال فكري و جریانھاي سیاسي رقیب و موازي را از آنان سلب مي
 . داد در نتیجھ آنان را بھ سوي انزواي فكري سوق مي. گردید پذیري دیدگاھھاي آنان مي آزمون

 . و انقالب اسالمي) س(عضو ھیات علمي گروه تاریخ انقالب پژوھشكده امام خمیني) 1

، مجموعھ مقاالت تامالت سیاسي در »1357 - 1332تحوالت فكري ایران و اندیشھ انقالب اسالمي «فر،  محمد شفیعي: بنگرید بھ) 2
 . 198، ص 1، جلد 1374: تاریخ تفكر اسالمي، بھ اھتمام موسي نجفي، پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي

 . 27، ص 1376نشر ني، چاپ ھفتم، : گي روشھ، تغییرات اجتماعي، ترجمھ منصور وثوقي، تھران) 3

سید جواد واحدي، بي تا، : مجتبي نواب صفوي، راھنماي حقایق یا نماینده كوچك حقایق نوراني جھان بزرگ، تھران: بنگرید بھ) 4
 . 35 - 5ص 

 . 179 - 178، ص 1378نشر آتیھ، : عباس میالني، تجدد و تجددستیزي در ایران، تھران: بنگرید بھ) 5
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