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 فرقان و پیروی از منافقین 

  بررسی عملكرد گروه فرقان 

  سیدمحسن موسوی زاده 

 

از این رو برای پیش . برخی معتقد ھستند كه منافقین در ابتدای انقالب در تالش بود تا حداقل ظاھر خود را حفظ كند

برای : گوید در این باره عزت شاھی در كتاب خاطراتش می. برد اھداف شوم خود گروھك فرقان را مستمسك قرار داد

كه اكبر گودرزی پرچم مجاھدین را بر دوش می كشید،  ۵٧من مشاھده صحنه ھایی از راه پیمایی روز عاشورای 

 . ذھنیت جدی در نفوذ مجاھدین بر آن ھا پدید آورد

ھا در تاریخ انقالب اسالمی است چرا كه در ھمان ابتدای انقالب با ترور گروھك فرقان یكی از جنجال برانگیزترین گروه

اّما به راستی . انقالب نوپای اسالمی وارد كند  یمھلكی بر پیكره یر تالش بود تا ضربهھای مھم و اثر گذار دشخصیت

این گروه چگونه شكل گرفت و تحت تأثیر چه عقایدی تا بدانجا رفت كه شھید مطھری را كه عمری در راه اسالم قلم 

گیری و تحول گروھگ تروریستی ای شكلھدر واقع برای پاسخ به این سؤال باید به ریشه. زده بود به شھادت برساند

 .ھا مشخص شودتا بدین وسیله به دالیل اعمال آن  فرقان رجوع كنیم

   

  جریان چپ اسالمی

ھای ھای سالظھور جریاناتی كه تحت تأثیر ماركسیسم و مفاھیم چپ به التقاط روی آورده بودند یكی از مشخصه

ھا بود كه ھر چند اعضایش به ظاھر از افراد مذھبی  یكی از ھمین گروهگروه فرقان نیز . نزدیك به انقالب اسالمی بود

  .ھا به شدت تحت تأثیر تفاسیر ماركسیستی از اسالم قرار گرفته بودندتشكیل شده بود اّما آن

در جمھوری اسالمی سازمان  ترین گروه چپ گرای مسلمان بود كه نخستین ترورھای سیاسی راگروه فرقان افراطی

و   دانستند، به شدت با روحانیانھای دكتر شریعتی میران جوان این سازمان كه خود را وارث اندیشهرھب. داد

این گروه ھواداران و .شناختندھای موجود را به رسمیت نمیھا و حزبھا مخالف بودند و ھیچ یك از گروهطرفداران آن

بد ولی اهللا قرنی،آیت اهللا مرتضی ای مثل سپھھای برجسته اعضای اندكی داشت اّما با ترور شخصیت

مطھری،ھاشمی رفسنجانی،حاج مھدی عراقی و دكتر مفتح درابتدای انقالب، نگاه را به سمت گفتمان چپ اسالمی 

  )١.(متوجه كرد

جریانات تو در تویی در میان دانشجویان :"گوید میھای نزدیك انقالب ی گرایش به التقاط در سالدكتر حداد عادل درباره

كردند و اسالم را تحت تأثیر و حتی روحانیون وجود داشت كه تفسیرھای من درآوردی عجیبی از قرآن و نھج البالغه می

ھا در مسجد به عنوان نمونه آقای موسوی خوئینی. كردندجامعه شناسی و ماركسیسم و علوم تجربی معرفی می

درھمین رابطه حجت ) ٢."(دادھایی با این گرایش انجام میرای خودش جریانی شده بود و سخنرانیجوستان ب

گودرزی، رھبر گروه فرقان :"گوید ی آشنایی گروھك فرقان با مفاھیم چپ میاالسالم و المسلمین جعفرشجونی درباره

به ھمین دلیل مرحوم آیت اهللا حاج آقا . زدند گفتند چپ میمی  آدم درسخوانی نبود و كسانی كه او را می شناختند

شاھی او  بعد او به مدرسه شیخ عبدالحسین رفت و باز مرحوم آیت اهللا خسرو. حسن سعید او را از مدرسه بیرون كرد

ی مرحوم آیت اهللا مجتھدی كه ایشان نیز او را نپذیرفت و در نھایت او رفت مسجد عد رفت سراغ مدرسه. را بیرون كرد

  )٣."(ھا و او ھم گودرزی را پذیرفتد موسوی خوئینیجوستان نز
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ھا  به نظر من موسوی خوئینی:"گویدھا میوی درباره تحت تأثیر قرارگرفتن گودرزی و گروه فرقان از موسوی خوئینی

ای ھاو قبل از انقالب به این ذھنیت دامن زده بود كه ھر نوع فعالیتی در دستگاه. تأثیر زیادی بر گروه فرقان داشت

كنند با گفت كه مطھری و مفتح كه در دانشگاه تدریس میعلنًا می. دولتی و شبه دولتی كمك كردن به رژیم است

تبلیغ علیه آقای  در واقع منبرھا و مسجد او تبدیل به كانون . انداند و تبدیل به ترمز انقالب شدهحكومت سازش كرده

  )٤."(مطھری شده بود

  یك دوست محترمی به نام قاسمی نقل كرده كه یك شب در مسجد جوستان:"كندمیشجونی در ادامه نیز تأكید 

ھا شده نشسته و محو صحبت  اكبر گودرزی،رھبر فرقان نیز پای منبر او. ھا منبر رفته بودبوده و آقای موسوی خوئینی

به مطھری،مفتح و بھشتی ھا ھم آیه شریفه و یصدون عن سبیل اهللا را به كنایه و گاھی صریح موسوی خوئینی. بود

ھا شده گفتم بابا فردا اگر  من كه دیدم گودرزی مات و مھبوت این حرف. ھا سازش كارندگفت اینداد و میتطبیق می

كشند و متأسفانه واقعًا این ھا را میروند و اینشان بیافتند میای كه بدستھا اولین اسلحهانقالب پیروز شود این

  )٥."(جوری ھم شد

ھا قرآن و احادیث را بر كه تحت تأثیر قرارگرفتن گروھك فرقان از مفاھیم ماركسیستی باعث شده بود تا آنھایت ایندر ن

اساس فلسفه مادی گیری تفسیر كرده و بدون توجه به محتوای قرآن آنچه كه خود دوست دارند از كالم خدا برداشت 

ایشان در بخش پایانی مقدمه كتاب علل گرایش  .ھری شدمسأله ای كه منجر به واكنش ھوشیارانه شھید مط. كنند

- عجیب این است كه ادعا می شود كه ما می:"نویسدبه مادیگری با اشاره تلویحی به آرای گروھك فرقان چنین می

آیا انقالبی بودن و یا به نظر شما انقالبی شدن فرھنگ ! شگفتا. خواھیم فرھنگ اسالمی را فرھنگی انقالب كنیم

آیا انقالب منحصر ! در گرو این است كه محتوای معنوی آن را از آن بگیریم و محتوای مادی جایگزین آن سازیم؟اسالمی 

به انقالب شكم و انقالب ناشی از محرومیت و موضع طبقاتی است؟آیا پیغمبر اسالم انقالب سر و انقالب روح و قلب 

ھای دانسته،تبلیغ به سود ماتریالیسم نیست كه تنھا با برداشتبرپا نكرد؟ آیا این گونه برداشت از انقالب، دانسته یا ن

توان از یك فرھنگ انقالبی دم ماتریالیستی و توجیه مادی تاریخ و جامعه و باالخره با ماتریالیسم تاریخی است كه می

نم اغفال شده كخواستم خیرخواھانه و دوستانه به عزیزانی كه ھنوز فكر میزد؟این بود شمه ای از تذكراتی كه می

  )۶."(ھستند،بدھم

   

  بر گروه فرقان)منافقین(تأثیر مجاھدین خلق

در . است) منافقین(یكی از مسایلی كه ھمواره درباره گروھك فرقان مطرح بوده است تأثیر این گروه از مجاھدین خلق

از این رو برای . ود را حفظ كنداین باره برخی معتقد ھستند كه منافقین در ابتدای انقالب در تالش بود تا حداقل ظاھر خ

: گوید در این باره عزت شاھی در كتاب خاطراتش می. پیش برد اھداف شوم خود گروھك فرقان را مستمسك قرار داد

كشید، كه اكبر گودرزی پرچم مجاھدین را بر دوش می ٥٧ھایی از راه پیمایی روز عاشورای برای من مشاھده صحنه

بر اساس تحلیل او جمھوری . ھای گودرزی بودممن در بازجویی)٧.(ھا پدید آوردبر آن ذھنیت جدی در نفوذ مجاھدین

اسالمی، حاكمیت ناب اسالم محمدی نیست و از آنجا كه مطھری و مفتح عامل تثبیت حكومت ھستند باید از بین 

  )٨.(گرفتاز جای دیگری خط می  كه طرح ترور بریزد را نداشت وھا و اینالبته از نظر من گودرزی شعور این حرف. بروند

اردبیلی معتقد است كه سازمان مجاھدین خلق در ترورھای فرقان دست داشته است و در واقع گروه فرقان از  موسوی

نظر ایدئولوژی و استراتژی در جھتی ھماھنگ با آن سازمان بوده است و عناصر نفوذی سازمان به خوبی موفق شدند 

شواھدی «:گوید در این مورد موسوی اردبیلی می. خود بھره گیرند  جھت اھداف تشكیالتی لوح فرقان دراز گروه ساده
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از نظر ایدئولوژی، ) الف :ی سازمانی گروه فرقان با سازمان مجاھدین خلق در دست است كه عبارتند ازحكایت از رابطه

ه به طور دقیق در خط این سازمان اش نشان داده است ك ھای قرآنی منتشره گروه فرقان در انتشارات خود و تحلیل

ایم،  ھا و بارھا از زبان اعضای سازمان شنیده ھای مادی از مفاھیم اسالمی را كه سال كند، ھمان برداشت حركت می

  .بینیم ھای گروه فرقان می در نوشته

در رابطه . مجاھدین ترسیم كرده استكند كه سازمان  از نظر استراتژی نیز گروه فرقان ھمان مسیری را طی می) ب

  )٩(».ھای درون سازمان مجاھدین را دارد با امام خمینی ھم به طور دقیق ھمان برداشت

   

  فرقان و شریعتی

كه برخی از صاحبنظران معتقد ھستند كه گروھك تروریستی فرقان به شدت تحت شریعتی بوده است اّما با وجود این 

گیری بر علیه روحانیت گویند ھر چند ممكن است در مباحثی مثل موضعكنند و میمیبرخی دیگر این مسأله را رد 

  .گنجداند اّما كارھای تروریستی گروه فرقان ھرگز درمرام شریعتی نمیھا تحت تأثیر شریعتی بودهاین

،  كتر شریعتی،با درگذشت د ؛ یعنی سال آغاز فعالیت فرقان١٣٥٦در سال :"گویددر ھمین باره رسول جعفریان می

ھا شد، اطالعیه  ، سبب برآشفتن فرقانی چه در این شرایطآن.  انتشار یافت نخستین اعالمیه از سوی این جریان نوپا 

مشترك مطھری ـ بازرگان بود كه چند روز پس از انتشار، بازرگان بر اثر اصرار دوستان یا تھدید مخالفان امضایش را پس 

ای صادر كرد و به تھدید مخالفان شریعتی و در واقع شھید مطھری  ، گودرزی اطالعیه عیهبه دنبال صدور آن اطال.  گرفت

حاصل «، آمده است كه  اطالعیه، با اشاره به ائتالف ارتجاع و روشنفكران مدرن؛ یعنی مطھری و بازرگان در این .  پرداخت

،  بوده«  پیشگان تاریخ جرای اھداف شوم نفاق، آن ھم در شام غریبان شھیدان و در ا این ائتالف ناجوانمردانه  زشت

مقاصد  ھایی ھمچون مطھری و بازرگان درآمد كه بازتاب  و با امضای چھره ٢٣. ٩. ٥٦ای به تاریخ  اعالمیه«ای كه  گونه  به

ا را در ھانقالبی آن  ھا كه طبعًا چیزی جز مسخ ھدف شھیدان و فرھنگنظر میان آن پوشیده جبھه مؤتلفه بود و از تبادل

ای داد و  ، باز فرقان اطالعیه در سالگرد سفر دكتر شریعتی به خارج از كشور و مرگ وی." كرد گیرد، حكایت می بر نمی

  )١٠. (بیانیه حمله كرد  ضمن آن سخت به صادر كنندگان آن

ه روحانیت را از بنیان فرقان ك:"جعفریان گروھك فرقان را برآمده از نظریه تشیع علوی و صفوی می داند و عنوان می كند

نخستین عاملی كه فرقان . ھا كردخود را معطوف به مبارزه با آن  دانست بعد از پیروزی انقالب تالشو اساس باطل می

ھای راستین تشیع سرخ علوی را به رویارویی مسلحانه با جمھوری اسالمی كشاند بھانه كردن قربانی شدن ارزش

  )١١.(از اسارت آخوندیسم) ع(ختن اسالم علیھمچنین تالش برای آزاد سا. بود

با این حال اسداهللا بادامچیان درپاسخ به این سؤال كه آیا گروه فرقان تحت تأثیر شریعتی روحانیت ستیز شده 

نظرات انتقادی نسبت به . ھایش روحانیت ستیز ندیدمنه چون من شریعتی را در برخوردھا و نوشته:"گوید است،می

در .است كه با دید متعارف و فقاھتی متفاوت است  سائل مربوط به آن دچار تردیدھا و سواالتیروحانیت داشت و م

عین حال روشنفكری است كه به مذھب عالقه دارد بنابراین اگر كسی بپرسد گودرزی دست پرورده شریعتی است 

  )١٢.(گویم نهمی

   

  :نتیجه گیری

توان به خوبی پی برد كه یكی از مھمترین دالیل ك فرقان میبا مروری بر كارنامه شكل گیری و تكامل فكری گروھ

ھای شخصی از آیات و و برداشت  گروه فرقان تحت تأثیر تفاسیر چپ گرایی از اسالم. انحراف این گروه التقاط است
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حمایت از پردازان اسالمی یعنی استاد مطھری را تحت عنوان   ترین نظریهجا پیش رفت كه یكی از بزرگاحادیث تا بدان

تفسیرھای  چیزی كه باعث شد تا این گروه با وجود تعلقات مذھبی رو به التقاط بیاورند،  اّما . اسالم به شھادت رساند

چرا كه این افراد وقتی می دیدند یك فرد مذھبی در . التقاط گونه توسط برخی از روحانیون اشاره شده در مقاله بود

ھا عین واقعیت است ست و با توجه به معلوالت اندك از اسالم فكر كردند كه اینچپ از اسالم ا  حال ارائه تفسیرھای

استقبال كردند و سرانجام احساس كردند باید به عنوان یك فرد مسلمان تمام تالش خود را   از این رو از این تفكرات

  .انجام دھند تا این تفكر پیروز شده و از تسلط اسالم سازش كار جلوگیری كنند

توان گفت منافقین یكی از شود اّما میدرباره ارتباط فرقان با منافقین ھرچند دراین باره اظھار نظرھای مختلفی میاّما 

. ھا در راستای منافع منافقین بوده استاند و حداقل ترورھای صورت گرفته توسط آنآبشخورھای تفكری این گروه بوده

اند و در برخی از عقاید ای به او داشتهرسد ھرچند این گروه ارادت ویژهیھا از شریعتی به نظر مپیرامون تأثیرپذیری آن

اند خود را دانسته جا كه خود را صاحب نظر میاند اّما در نھایت از آنمثل انتقاد شدید از روحانیت تحت تأثیر او بوده

خصی از اسالم به خود اجازه اند و با گسترش نظریه پردازی براساس التقاط و برداشت شمحدود به شریعتی نكرده

  .ترین افراد در جمھوری اسالمی به شھادت برساننددادند كه انقالبی

   

   

  منابع

  ٢٧٨اسالم سیاسی در ایران،قم،انتشارات دانشگاه مفیدصفحه )١٣٨٦(سیدمحمدعلی حسینی زاده-

ان در گفتگو با دكتر حداد زمینه ھای پیدایش فرقان و فرقان گونه گ)٨٩و بھار  ٨٨پاییز و زمستان ( بی نام-٢

  ٢٨، صفحه ٨و  ٧، ٦،تھران، شماره)نشریه موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران(عادل،یادآور

نشریه موسسه مطالعات (نیم نگاھی به ھویت آموزگاران درسایه فرقان،یادآور)٨٩و بھار  ٨٨پاییز و زمستان ( بی نام -٣

  ٩٢-٩٣، صفحه٨و  ٧، ٦،تھران، شماره)تاریخ معاصرایران

  ٩٣ھمان صفحه-٤

  ٩٣-٩٤-ھمان-٥

٦www.mortezamotahari.com/fa/ArticleView .  

  - www.ketabnews.com/detail-12007 نسخھی الكترونیك خاطرات عزت شاھی،) بی تا(محسن كاظمی-٧

  ۵٠٠ھمان صفحه  -٨

 ٦٨انقالب،تھران، انتشارات نجات، صفحه ظھور و سقوط ضد  ٥٩اسفند١٤غائله ) ١٣٦٤(عبدالكریم موسوی اردبیلی -٩

  www.pajoohe.com/fa/index.phpبه نقل از

  rasekhoon.net/Article/Show-21037.aspxرسول جعفریان -١٠

نشریه موسسه (فرقان بركشیده نظریه تشیع علوی و صفوی،یادآور) ٨٩و بھار  ٨٨پاییز و زمستان ( بی نام -١١

  ٨٧، صفحه ٨و  ٧، ٦ن، شماره،تھرا)مطالعات تاریخ معاصرایران

نشریه موسسه مطالعات (بازنگاھی به نسبت فرقان ومجاھدین خلق،یادآور)٨٩و بھار  ٨٨پاییز و زمستان ( بی نام -١٢

  ١٣١، صفحه٨و  ٧، ٦،تھران، شماره)تاریخ معاصرایران

   


